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INAUTENTICIDADE
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inautenticidade é a falta de autenticidade (genuinidade, legitimidade, legalidade) ou de reconhecimento, como verdadeiro, de algo, coisa, fato ou fenômeno, opondo-se
ao conceito de explicitação (transparência), segundo o princípio dual da polaridade, sendo, em
tese, anticosmoética e antievolutiva para as consciências.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo in procede do idioma Latim, in, “privação; negação”. O termo autêntico deriva também do idioma Latim, authenticus, “que tem autoridade; válido; aprovado”,
e este do idioma Grego, authentikós, “que consiste em poder absoluto; principal; primordial”.
Surgiu no Século XIII. A palavra inautenticidade apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Antiautenticidade. 02. Ilegitimidade. 03. Infidedignidade. 04.
Desqualificação. 05. Ilicitude. 06. Contraverdade; inverdade. 07. Mentira. 08. Aldravice; patranha; trapaça. 09. Artifício; engodo; falácia; ficção. 10. Biônica; falsificação; postiço; prótese.
Neologia. Os 3 vocábulos mininautenticidade, maxinautenticidade e megainautenticidade são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Autenticidade. 02. Legitimidade. 03. Fidedignidade. 04. Veracidade. 05. Comprovação. 06. Verdade. 07. Corretismo. 08. Inocultável. 09. Licitude. 10. Realidade.
Estrangeirismologia: a fabrication; o monkey business.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Placebo: pílula disfarçada.
II. Fatuística
Pensenologia: a escandalopensenidade; os patopensenes; os pensenes falaciosos.
Fatologia: a inautenticidade; a antiverdade; a inverdade relativa de ponta; a insinceridade; a ilegitimidade; a farsa; a paródia; a improbidade; a charlatanice; o esbulho; a mistificação;
a tapeação; a picaretagem; a trambicagem; a perda da espontaneidade; as tergiversações cavilosas;
a vida de aparências; as dissimulações; a mentira patológica; a mentiraria; a mentirada; a mentiralha; a rementira; o vício de mentir; a papironga; as tranquibérnias; os estratagemas; os golpismos;
os ardis; os simulacros; as contrafações; as invencionices; as subverdades; os artifícios; os postiços; as próteses; os engodos; as lorotas; as ilicitudes; a aldravice; o supositício; os acobertamentos; as camuflagens; a papeata; a maquinação; a impostura; a crocodilagem; as lágrimas de crocodilo; a ambiguidade intraconsciencial assistente-ladrão.
Parafatologia: a heterassedialidade.
III. Detalhismo
Enumerologia: as fábulas; as falsidades; as falsificações; as ficções; as falcatruas; as
fraudes; as fraudulências.
Maniologia: a pseudomania; a megalomania; a cleptomania; a mitomania.
Mitologia: o mitismo.
Holotecologia: a pseudoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Pseudologia; a Enganologia; a Perdologia;
a Desviologia; a Assediologia; a Nosologia; a Criminologia; a Interprisiologia; a Intencionologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa falsa; a consréu mentirosa.
Masculinologia: o homem caviloso; o plagiador; o copiador; o pirata; o enganador;
o impostor; o personagem Pinóquio; o personagem Robin Hood; o personagem Ananias; o ladrão
Amleto Gino Meneghetti (1878–1970); o assaltante Ronald Arthur Biggs (1929–); o mentiroso;
o vaníloquo; o fraudulento; o farsista; o muambeiro; o co-delinquente; o dissimulador; o pseudólogo; o sicofanta; o mascaradão; o charlata; o charlatão; o santalhão; o falsário; o fingido; o inautêntico.
Femininologia: a mitômana; a mulher cavilosa; a plagiadora; a copiadora; a pirata;
a personagem Capitu (Bentinho); a enganadora; a impostora; a mentirosa; a vaníloqua; a fraudulenta; a farsista; a muambeira; a co-delinquente; a dissimuladora; a pseudóloga; a sicofanta;
a mascaradona; a charlata; a charlatona; a santalhona; a falsária; a fingida; a inautêntica.
Hominologia: o Homo sapiens inauthenticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininautenticidade = a atuação conhecida do ator ou atriz profissional
interpretando o papel; maxinautenticidade = a vivência do sósia se fazendo passar pelo titular;
megainautenticidade = o depoente, sob juramento, mentindo perante os componentes do tribunal.
Culturologia: a cultura do factoide.
Caracterologia. As crianças, os amparadores extrafísicos e até os loucos estão entre as
consciências mais verdadeiras. Os maiores enfermos, no entanto, são os adultos mentirosos. A autenticidade é indispensável na dinâmica da evolução consciencial.
Estilologia. A mentira, a inautenticidade real, pode ser muito sofisticada, surgindo em
todos os contextos travestida por múltiplos estilos, por exemplo, estes 6, listados em ordem alfabética:
1. Camuflagem. A camuflagem é a mentira técnica em forma de realidade concreta com
a intenção de burlar.
2. Engodo. O engodo é a mentira em forma de verdade com segundas intenções.
3. Factoide. O factoide é a mentira em forma de ideia prática lançada na mídia.
4. Placebo. O placebo é a mentira em forma de remédio ineficaz no combate a algum
distúrbio.
5. Pseudônimo. O pseudônimo é a mentira em forma de palavra nominativa escondendo
alguém ou alguma coisa.
6. Virtualidade. A realidade virtual é a mentira em forma de fantasia pictórica inventada pela Moderna Civilização ou Tecnologia.
Ilusões. Este amplo conjunto das mentiras de múltiplas naturezas cerca as conscins por
todos os lados, alicerçando o mundo de ilusões no qual vivemos nesta dimensão humana.
Intencionologia. Pela Cosmoeticologia, a intencionalidade é fundamental na raiz das
manifestações conscienciais. A real intenção é a autenticidade real.
Trafarologia. Conforme a Experimentologia, eis 10 características básicas de trafares,
listadas em ordem funcional, capazes de permitir o aprofundamento da compreensão quanto
à inautenticidade nas vidas intrafísicas:
01. Falsificações.
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03.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
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Artificialismos.
Engodos.
Pilantropia: gafes.
Piratarias.
Fraudes.
Inventividade.
Desconforto pessoal.
Diferença com autenticidade.
Diferença com pseudonímia.

Vaidade. Sob a ótica da Holomaturologia, a vaidade mais escondida ou mascarada
é a modéstia excessiva ou a doença da humildade gerada pela ostentação religiosa, política ou
acadêmica (universitária).
Verbaciologia. De acordo com a Intrafisicologia, a força presencial é demonstrada, acima de tudo, por intermédio da verbação. A aparência apenas não basta.
Nosologia. Segundo a Parapatologia, o mau exemplo, antiprofissional, é a doença mais
contagiosa dentro do universo da Nosologia. O exemplo bom é curso de imersão instantânea na
autorreflexão silenciosa.
Heróis. Os maiores heróis da História Humana são os exemplaristas práticos, aqueles
vultos, mulheres e homens notórios ou anônimos, vivendo e invalidando o magister dixit e as autoridades palavrosas e verborrágicas.
Esmalte. O crime do colarinho branco é esmalte por cima das unhas e sujeira por baixo.
Mentira. A mentira é como a terapia ineficaz: sempre exige mais outra.
Assistência. O dinheiro pode fazer das pessoas pseudogênios – óbvia inautenticidade –
pois rompe as regras aceitas. A assistência interconsciencial não se baseia só nos valores econômicos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inautenticidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
2. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
3. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
4. Autenticismo: Intencionologia; Homeostático.
5. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
6. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
7. Sujismundismo: Parapatologia; Nosográfico.

TANTO A MENTIRA, QUANTO A PRÓPRIA VERDADE,
MESMO QUANDO RELATIVA DE PONTA, PODEM FAZER
MAL AOS OUTROS, HOMENS E MULHERES, SE APRESENTAM CONOTAÇÃO OFENSIVA OU ANTICOSMOÉTICA.
Questionologia. Você se julga sempre autêntico em todas as manifestações pensênicas?
Como reage às inautenticidades alheias?
Filmografia Específica:
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1. Dom. País: Brasil. Data: 2003. Duração: 91 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Português. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Moacyr Góes. Elenco: Marcos Palmeira; Maria Fernanda Cândido; Bruno Garcia; Luciana Braga; & Leon Goes. Produção: Telmo Farias. Direção de Arte: Paulo Flaksman. Roteiro: Moacyr Góes; David França Mendes; Reinaldo Moraes; & Marco Ribas de Farias, baseados na obra Dom
Casmurro de Machado de Assis. Fotografia: Toca Seabra. Música: Ary Sperling. Montagem: João Paulo Carvalho;
& Aruanã Cavalleiro. Cenografia: Ana Schlee. Companhia: Diler & Associados; Labo Cine do Brasil Ltda.; Quanta
Centro de Produções Cinematográficas; Teleimage; & Warner Bros. Sinopse: Dom recebeu este nome, pois os pais queriam homenagear Machado de Assis, autor do livro Dom Casmurro. Dom terá o mesmo problema do personagem de Machado: a eterna dúvida se a esposa Ana lhe traiu ou não.
2. Robin Hood – O Príncipe dos Ladrões. Título Original: Robin Hood – Prince of Thieves. País: EUA. Data: 1991. Duração: 150 min. Gênero: Aventura. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado:
Português. Direção: Kevin Reynolds. Elenco: Kevin Costner; Morgan Freeman; Mary Elizabeth Mastrantonio; Christian
Slater; Alan Rickman; & Sean Connery. Produção: Pen Densham; Richard Barton Lewis; John Watson; & Kevin Costner.
Desenho de Produção: John Graysmark. Direção de Arte: Fred Carter. História: Pen Densham. Roteiro: Pen Densham;
& John Watson. Fotografia: Douglas Milsome. Música: Michael Kamen. Montagem: Peter Boyle. Efeitos Especiais:
Matte World Digital. Companhia: Morgan Creek Productions; & Warner Bros. Pictures. Sinopse: Déspota se aproveita
da ausência do Rei Coração de Leão para tomar o poder, porém terá de enfrentar Robin Hood e destemidos camponeses.
Bibliografia Específica:
1. Burnam, Tom; The Dictionary of Misinformation; apres. Richard Armour; XVI + 302 p.; 1 foto; 2 ilus.;
glos. 8.758 termos; 23,5 x 16 cm; enc.; sob.; Thomas Y. Crowell, Publishers; New York, NY; 1975; páginas 15 a 35.
2. Burnam, Tom; The Dictionary of Misinformation; apres. Richard Armour; XVI + 334 p.; 3 ilus.; glos. 751
termos; 17,5 x 10,5 cm; pocket; Ballantine Books; New York, NY; Janeiro, 1977; páginas 17 a 40.
3. Carson, D.A.; Exegetical Fallacies; 148 p.; 5 caps.; 7 figs.; 207 refs.; alf.; ono.; 21,5 x 14 cm; br.; 2 a Ed.;
Baker Books; Grand Rapids, MI; EUA; Paternoster Press; Cumbria, CA; UK; Novembro, 1996; páginas 87 a 124.
4. Chompré; Diccionario de Fabula; Tradução; IV + 390 p.; 1 diagrama; 16 ilus.; glos. 2.730 termos; 13,5
x 8,5 cm; enc.; Livraria Garnier; Rio de Janeiro, RJ; 1923; páginas 65 a 75.
5. Hartshorne, Charles; The Zero Fallacy and Other Essays in Neoclassical Philosophy; int. e ed. Mohammad Valady; XXXII + 236 p.; 14 caps.; 1 ilus.; 59 refs.; alf.; 23 x 15 cm; br.; Chicago and Lasalle; Illinois; EUA; 1997;
páginas 1 a 42.
6. Mamet, David; True and False – Heresy and Common Sense for the Actor; 128 p.; 29 caps.; 20,5 x 13
cm; br.; Vintage Books; New York, NY; 1997; páginas 5 a 16.
7. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 278 e 632.
8. 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 59, 146, 149, 150, 318, 571, 586, 603, 717,
725, 726 e 917.
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INCIPIÊNCIA TENEPESSÍSTICA
(TENEPESSOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A incipiência tenepessística é o estágio inicial de implementação da tarefa
energética pessoal, caracterizado pela adaptação do praticante, homem ou mulher, às premissas
requeridas pelo neodesafio evolutivo, envolvendo revisões inevitáveis em rotinas e hábitos intrafísicos, somadas aos autesforços para o estabelecimento e o aprimoramento da sintonia parapsíquica sadia com o amparo extrafísico específico de função.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo incipiência vem do idioma Latim, incipientia, derivado do infinitivo verbal incipire, “empreender; começar; dar princípio”. Surgiu em 1958. A palavra tarefa
provém do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho imposta a alguém”, derivada de tarah,
“lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo energético deriva do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Surgiu no
Século XX. O termo pessoal origina-se do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Período inicial da tenepes. 2. Instauração da prática tenepessística.
3. Estágio tenepessístico probatório. 4. Encetamento tenepessístico. 5. Infância tenepessística.
Neologia. As 3 expressões compostas incipiência tenepessística, incipiência tenepessística serena e incipiência tenepessística conturbada são neologismos técnicos da Tenepessologia.
Antonimologia: 1. Estágio avançado da tenepes. 2. Maturidade tenepessística. 3. Veteranice tenepessística. 4. Adultidade tenepessística. 5. Proficiência tenepessística. 6. Insipiência
tenepessística. 7. Negligência tenepessística.
Estrangeirismologia: o début, a première, a Uraufführung do tenepessista; o start da tenepes; o setup do Tenepessarium; o continuum das práticas diárias.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente da acuidade
parapsíquica.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Tudo tem
começo. Tudo começa multidimensionalmente. Aprendamos pela prática.
Coloquiologia: a ideia equivocada de a assistência avançada, profissional, não ser para
o próprio bico; a sensação de ficar a ver navios durante a sessão de tenepes.
Proverbiologia. Eis 4 provérbios pertinentes ao tema: – A maior jornada começa sempre por 1 passo. Não se começa a casa pelo telhado. De grão em grão, a galinha enche o papo.
Nada como 1 dia após o outro.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Amparadores. A diferenciação entre você, tenepessista, e seu amparador extrafísico
é que ele mantém a recuperação dos cons magnos. Se amanhã ele ressomar, será igual a você
hoje”.
2. “Base. Lembre-se: a sua base intrafísica, evolutivamente considerada, é superior
a todos os templos, catedrais, santuários, ermidas, teatros, palácios e castelos existentes”.
3. “Tenepes. A primeira ação da pessoa que pretende iniciar a prática da tenepes é retirar os bagulhos energéticos lavadores de cérebros, objetos conservados ingenuamente do assoalho ao teto da sua base intrafísica”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência; a pressão holopensênica para
desistir da tenepes; a importância da higiene pensênica; a manutenção da higidez pensênica; as
mudanças no holopensene doméstico do praticante; os prioropensenes; a prioropensenidade; os
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exopensenes; a exopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a incipiência tenepessística; a decisão personalíssima de iniciar a tenepes;
a convergência dos pré-requisitos de tenepessabilidade; a leitura obrigatória do Manual da Tenepes; a pré-tenepes; a interferência do grupocarma imediato; o papel da dupla evolutiva (DE); a escolha da data de início; a escolha do horário; a preparação do local, incluindo a remoção dos bagulhos energéticos; a aquisição da poltrona reclinável; a aquisição da caixa para os pedidos; a expectativa do primeiro dia; os possíveis acidentes de percurso; as primeiras confirmações; os primeiros pedidos vindos de fora; a constatação in loco das melhorias afetando as conscins elencadas nos pedidos; as correções de rumo; os reajustes de horário; os gargalos evolutivos; a premência das recins; a despedida da zona de conforto; a importância da rotina de exercícios físicos; as
mudanças inevitáveis de hábitos e companhias; o apoio dos grupos de discussão sobre tenepes;
o aniversário de 6 meses; a satisfação íntima por cumprir cláusula magna da proéxis.
Parafatologia: a tenepes enquanto compromisso prioritário do intermissivista ressomado; o pré-requisito da autovivência do estado vibracional (EV) profilático para a conscin tenepessável mínima; o cascagrossismo parapsíquico; a perda da lucidez durante a descoincidência veicular mais pronunciada; os ataques extrafísicos ao tenepessista; o aporte de ideias desmotivantes
por assediadores extrafísicos; o encapsulamento parassanitário do tenepessista; o filtro paraperceptivo configurado pelo amparador extrafísico, consoante a holomaturidade do tenepessista;
o adormecimento extrafisicamente patrocinado; as parapercepções predominantemente impressivas; a interpretação distorcida dos parafatos; o incremento gradual da paraperceptibilidade; a percepção e distinção dos acoplamentos durante a sessão; o autodesassédio; a conquista da autoconfiança parapsíquica; a blindagem da base intrafísica; o entendimento da sincronicidade como linguagem multidimensional; o reconhecimento gratificante do senso de parafiliação à equipex
assistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo tenepes-autevolução; o sinergismo vontade inquebrantávelintencionalidade cosmoética.
Principiologia: o princípio da autorganização evolutiva; o princípio da descrença (PD);
o princípio do descarte do imprestável; o princípio da persistência no bom empreendimento;
o princípio “aconteça o melhor para todos”.
Codigologia: o codex subtilissimus pessoal tenepessista; a interassistência enquanto
cláusula primordial do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria das dificuldades recíprocas.
Tecnologia: o exercício diário da técnica da passividade alerta; a técnica da coenergização cadenciada.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório
conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia.
Efeitologia: o efeito reestruturador da tenepes na vida do praticante.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses assistenciais; as neossinapes necessárias
à interação multidimensional.
Ciclologia: o ciclo avaliação-decisão-preparação-implementação-manutenção-reavaliação; o ciclo observar-registrar-refletir-comparar-concluir aplicado à manutenção do diário da
tenepes; o ciclo assim-desassim.
Enumerologia: a inexperiência; o tateamento; a dúvida; a elucubração; o equívoco;
a inspiração; a correção.
Binomiologia: o binômio desatenção-precipitação; o binômio dedicação-progresso.
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Interaciologia: a interação autoconfiança sadiaamparabilidade.
Crescendologia: o entrosamento crescente com o amparo de função; a atenção crescente
com a organização e limpeza da base intrafísica; o crescendo teático errar hojeacertar amanhã;
o crescendo primeiro diaprimeira semanaprimeiro mêsprimeiro semestreprimeiro ano.
Trinomiologia: o trinômio imaturidade-insegurança-obnubilação.
Polinomiologia: o polinômio pontualidade-comprometimento-disponibilidade-regularidade.
Antagonismologia: o antagonismo guia amaurótico / amparador extrafísico de função;
o antagonismo canga mediúnica / passividade alerta.
Paradoxologia: o paradoxo de a assistência poder ocorrer sem a percepção do assistente; o paradoxo de quanto mais se aprende, mais se tem a aprender.
Politicologia: a tenepessocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na conquista da autodisciplina.
Filiologia: a neofilia; a tenepessofilia; a assistenciofilia; a parapercepciofilia; a cosmoeticofilia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome de Dom Quixote.
Maniologia: a mania de querer controlar tudo; a mania de querer começar de cima.
Mitologia: o mito da conquista sem esforço; o mito de a tenepes ser a panaceia universal; a eliminação dos mitos religiosos; a derrogação do mito de aprender tudo antes e praticar
depois.
Holotecologia: a tenepessoteca; a parapsicoteca; a assistencioteca; a recexoteca; a recinoteca; a invexoteca; a tecnoteca.
Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Interassistenciologia; a Recinologia; a Parapercepciologia; a Experimentologia; a Holossomatologia; a Autopesquisologia; a Autodesassediologia; a Autopriorologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin automotivada; a conscin
tenepessável; a conscin persistente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o autodecisor; o pré-tenepessista; o tenepessista;
o inversor existencial; o reciclante existencial.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a autodecisora; a pré-tenepessista; a tenepessista;
a inversora existencial; a reciclante existencial.
Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens autodecisor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: incipiência tenepessística serena = aquela vivenciada sem maiores perturbações, com fortalecimento do automitridatismo do praticante; incipiência tenepessística conturbada = aquela vivenciada com percalços e rebarbas energéticas decorrentes da falta de desassimilação simpática (desassim).
Culturologia: a cultura da paciência; a cultura da semperaprendência.
Psicossomatologia. Há começos difíceis. A conscin ainda inexperiente do ponto de vista
parapsíquico, ao iniciar a prática da tenepes, pode enfrentar período dilatado de hipoacuidade paraperceptiva, somado aos contrafluxos, ocasionando desapontamentos, autenganos, autovitimiza-
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ções e autassédios. Eis, na ordem alfabética, 11 exemplos de sentimentos equivocados, passíveis
de ocorrer ao praticante na fase de incipiência tenepessística:
01. Ansiedade: a expectativa da ampliação mágica da paraperceptibilidade.
02. Antagonismo: a rejeição à tenepes, considerada responsável pelos contrafluxos desagradáveis na vida do tenepessista.
03. Arrependimento: a sensação de se haver equivocado ao decidir começar a prática.
04. Culpa: o incômodo íntimo pelos autotrafares reconhecidos e não superados (autocorrupção).
05. Desânimo: a ideia de poder não dar conta da reciclagem a ser feita.
06. Descontrole: a dificuldade de conter a divagação mental aparentemente incontrolável nas sessões.
07. Estagnação: a sensação de todas as sessões serem iguais, onde nada acontece.
08. Idolatria: a mitificação da figura do amparador.
09. Incerteza: a dúvida quanto à supervisão extrafísica (amparador ou guia-cego).
10. Medo: a expectativa de algo ruim acontecer, devido ao assédio extrafísico.
11. Preguiça: o esmorecimento em manter o diário da tenepes, dada a precariedade das
parapercepções (nada a registrar).
Terapeuticologia. Dentre os maiores aliados do tenepessista está o aspecto vitalício da
manutenção da tarefa. Hoje se erra, amanhã se acerta. Os percalços do início são mitigados, com
tempo e dedicação, através do investimento ininterrupto na autopesquisa, da superação dos trafares, da confiança no amparo extrafísico, do foco permanente na interassistência e do realinhamento cosmoético progressivo da autopensenidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a incipiência tenepessística, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda holossomática: Proexologia; Homeostático.
02. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
03. Autoconfiança parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
04. Autoultimato cosmoético: Megadecidologia; Homeostático.
05. Binômio autorganização-tenepes: Tenepessologia; Homeostático.
06. Coenergização cadenciada: Energossomatologia; Homeostático.
07. Conscin tenepessável: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Interpretatice: Parapercepciologia; Nosográfico.
09. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
10. Parapercepção impressiva: Autoparapercepciologia; Neutro.
11. Pensene deslocado na tenepes: Pensenologia; Nosográfico.
12. Qualificação das energias conscienciais: Energossomatologia; Homeostático.
13. Registro tenepessista: Tenepessologia; Neutro.
14. Senso de parafiliação: Amparologia; Neutro.
15. Sutileza da decisão: Autopercucienciologia; Neutro.

A INCIPIÊNCIA TENEPESSÍSTICA ESCANCARA AO PRATICANTE AS MAIS ARRAIGADAS INCOERÊNCIAS, IMATURIDADES E AUTOCORRUPÇÕES A SEREM ADMITIDAS, ENFRENTADAS E SUPERADAS COM LUCIDEZ E DESTEMOR.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, encontra-se no estágio de incipiência tenepessística? Já elencou as facilidades e dificuldades encontradas no estabelecimento e na manutenção da
prática diária da tenepes?
Bibliografia Específica:
1. Ramiro, Marta; et al.; Relato de Vivências de Recéxis e Recins nas Etapas de Preparação e Prática da
Tenepes; Artigo; IX Fórum da Tenepes & VI Encontro Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 23-25.12.13;
Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 17; N. 3; Seção: Artigo Original; 1 E-mail; 4 enus.; 1 microbiografia; 7 refs.;
Julho-Setembro, 2013; páginas 367 a 376.
2. Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; Orgs.; Tenepes: Assistência Interdimensional Lúcida; revisores
Erotides Louly; Eucárdio de Rosso; & Roseli Oliveira; 664 p.; 5 partes; 35 citações; 2 cronologias; 53 E-mails; 10 entrevistas; 290 enus.; 3 fotos; 26 gráfs.; 2 microbiografias; 68 perguntas; 68 respostas; 14 tabs.; 21 websites; glos. 210 termos;
18 notas; 2 filmes; 150 refs.; alf.; 23 x 16 x 3,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 118 a 163 e 551 a 572.
3. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.401.
7. 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 84.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 84, 275 e 1.613.
5. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisores Erotides Louly; Helena Araújo; & Julieta
Mendonça; 154 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; 18 E-mails; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; 19 websites; glos.
282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 47
a 61.
6. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; páginas 111 e 137.
8. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 70.

O. V.
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INCIVILIDADE
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A incivilidade é a qualidade ou caráter da conscin, homem ou mulher, com
ausência de manifestações formais, boas maneiras e cortesia, através de palavras e atos demonstradores de mútuo respeito e consideração, condições próprias da civilidade, da educação da cidadania e de consciência comunitária.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo incivilidade deriva do idioma Latim, incivilitas, “violência, brutalidade”. Surgiu em 1727.
Sinonimologia: 01. Anticivilidade; anticivilização; incivilização. 02. Antipolítica pública; politicalha. 03. Antidiplomacia; despolidez; impolidez. 04. Indelicadeza. 05. Grosseria.
06. Má-educação. 07. Descortesia; inurbanidade. 08. Aspereza. 09. Rudez; rudeza. 10. Rispidez.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos do vocábulo civil: civilidade; civilismo; civilista; civilística; civilístico; civilizabilidade; civilização; Civilizaciologia; civilizacional; civilizada; civilizado; civilizador; civilizadora; civilizar; civilizável; civismo; civista; civística; civístico; incivil; incivilidade; incivilizabilidade; incivilizada; incivilizado; incivilizável; incivismo.
Neologia. As duas expressões compostas incivilidade pessoal e incivilidade grupal são
neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Civilidade. 02. Civilização. 03. Civilizaciologia. 04. Afabilidade.
05. Amabilidade. 06. Cortesia. 07. Delicadeza. 08. Polidez. 09. Urbanidade. 10. Educação
pessoal.
Estrangeirismologia: o british hooliganism; o furor teutonicus; o brazilian way of life;
os graffitis; o bullying; o workplace bullying; o cyber bullying; o mobile bullying.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à grupalidade evolutiva.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Incivilidade:
insociabilidade grossa.
II. Fatuística
Pensenologia: holopensene pessoal da grupalidade; os patopensenes; a patopensenidade;
os crassopensenes; a crassopensenidade.
Fatologia: a incivilidade; as incivilidades; a incivilidade pessoal; a incivilidade grupal;
a incivilidade sociológica; a incivilidade etológica; a incivilização; a buzinação no sinal; a grosseria; a grossura; o chulismo; o botocudismo; o ordinarismo; a descortesia; a deselegância; a impolidez; a rudez; a rudeza; a rusticidade; a xucrice; a indelicadeza; a malcriadez; a inexistência do
bom-tom; a falta de tato; a ausência de diplomacia; a linguagem imparlamentar; a ausência de
bom gosto; a antiestética; a incivilidade toxicogênica; a ruptura das regras elementares da vida social; os conflitos e estresses gerados pela incivilidade; a violência no meio escolar; os comportamentos antissociais dos estudantes; a violência simbólica ou institucional; as microviolências;
a incivilidade urbana; o caos urbano da megalópolis como reflexo da incivilidade dos cidadãos
urbanitas; os mortos da guerra civil da incivilidade nas estradas; a forma incivilizada de agir;
a carência da sociabilidade; a lhaneza.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; as múltiplas distorções
nos princípios e normas de convívio social.
Teoriologia: a teoria do vidro partido (a influência da Mesologia; a importância dos laços sociais de proximidade).
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.
Enumerologia: a incivilizabilidade; a inurbanidade; a incordialidade; a desamabilidade;
a rusticidade; a antissociabilidade; a brutalidade.
Interaciologia: a interação medo-insegurança-incivilidade; a interação algoz-vítima.
Crescendologia: o crescendo fatores sociais–comportamentos marginais–criminalidade; o crescendo desordem-incivilidade-delito.
Trinomiologia: o trinômio reurbanização-reeducação-ressocialização.
Antagonismologia: o antagonismo sociedade civil / sociedade incivil; o antagonismo
autocontrole / heterocontrole; o antagonismo tolerância zero / profilaxia da incivilidade; o antagonismo autorreeducação / heterorrepressão; o antagonismo lícito / ilícito; o antagonismo neurônio / músculo; o antagonismo maturidade física / maturidade mental; o antagonismo sábio / tolo.
Politicologia: a asnocracia; a baionetocracia.
Legislogia: a lei do vale-tudo.
Fobiologia: a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Holotecologia: a sociologicoteca; a convivioteca; a democraticoteca; a distimicoteca;
a reurbanoteca; agrilhoteca; a criminoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosografia; a Psiquiatria; a Psicologia; a Consciencioterapia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Ditadurologia; a Intrafisicologia; a Conscienciocentrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a besta-quadrada.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar; o personagem Brucutu; o furisco; o homem rude; o bicho-grilo; o bicho do mato; o monstrengo antissocial; o incivilizado; o abrutalhado; o brutamontes; o rústico; o semisselvagem; o chucrão; o malcriado; o Sujismundo.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar; a mulher grossa;
a monstrenga antissocial; a incivilizada; a abrutalhada; a rústica; a semisselvagem; a chucrona;
a malcriada; a Sujismunda.
Hominologia: o Homo sapiens incivilis; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens
parapathologus; o Homo sapiens nosographus; o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens deseducator.
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V. Argumentologia
Exemplologia: incivilidade pessoal = o cidadão, ou cidadã, Sujismundo ignorando a lixeira e acumulando sujeira por onde passa; incivilidade grupal = o vandalismo em grupo ou
o ato do linchamento.
Culturologia: a cultura hedionda da impunidade; a cultura da pirataria; a cultura do
contrabando; a cultura do “se colar, colou”; a cultura do “todo mundo faz”; a cultura do “não dá
em nada”; a cultura da “esta lei não pega”; a cultura do “você sabe com quem está falando?”.
Caracterologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
30 condições pessoais características da incivilidade:
01. Antissociabilidade.
02. Arrogância.
03. Aspereza.
04. Bestialidade.
05. Bronquice.
06. Brutalidade.
07. Brutidão.
08. Desacato.
09. Desconsideração.
10. Descortesia.
11. Deseducação.
12. Desgoverno.
13. Grosseirismo.
14. Grosseria.
15. Ignorância.
16. Impolidez.
17. Inconveniência.
18. Incorreção.
19. Indelicadeza.
20. Indiscrição.
21. Insensibilidade.
22. Insociabilidade.
23. Inurbanidade.
24. Malcriação.
25. Rispidez.
26. Rudez.
27. Rusticidade.
28. Selvageria.
29. Vandalismo.
30. Violência.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a incivilidade, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
02. Antissubumanidade: Evoluciologia; Nosográfico.
03. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autopostura viciada: Etologia; Nosográfico.
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Inautenticidade: Parapatologia; Nosográfico.
Inspiração baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
Racismo: Parapatologia; Nosográfico.
Ruptura do equilíbrio: Evoluciologia; Neutro.
Tirania: Parapatologia; Nosográfico.
Xenofobia: Parapatologia; Nosográfico.

A INCIVILIDADE PROVA O BAIXO NÍVEL DE GRUPALIDADE DA PESSOA, HOMEM OU MULHER, AINDA INCAPAZ
DE EXEMPLIFICAR A VIDA HARMÔNICA E EDUCADA
NA CONDIÇÃO DE MEMBRO LÚCIDO DA HUMANIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda é vítima da incivilidade alheia nos ambientes sociais? Em quais circunstâncias?
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 498, 571, 611, 614 e 645.
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INCLUSÃO PARASSOCIAL
(PARASSOCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inclusão parassocial é a ação, atitude, conduta, postura, comportamento,
técnica ou meio interassistencial capaz de incluir a consciência extrafísica reurbanizada, predisposta à renovação, no fluxo da dinamização autevolutiva desencadeado pela reurbex.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra inclusão vem do idioma Latim, inclusio, “encerramento; prisão”,
e esta de includere, “encerrar; meter; fechar; fazer parar; rodear; cercar; incluir; limitar; terminar”. Apareceu no Século XVII. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará,
“por intermédio de; para além de”. O vocábulo social procede do idioma Latim, socialis, “relativo
aos aliados; de aliado; feito para sociedade; social; sociável; nupcial; conjugal”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Inclusão da consciência reurbanizada. 2. Acolhimento parapsíquico
reurbanizatório. 3. Assistência parassocial. 4. Integração consciencial evolutiva.
Neologia. As 3 expressões compostas inclusão parassocial, inclusão parassocial
recompositiva e inclusão parassocial policármica são neologismos técnicos da Parassociologia.
Antonimologia: 1. Exclusão parassocial. 2. Segregação consciencial. 3. Etnofobia.
4. Apriorismose parassocial.
Estrangeirismologia: a inclusão da persona non grata; a inclusão parassocial do clochard; o parti-pris conviviológico; o combate ao bullying escolar; a inclusão de consciências com
handicaps específicos; a máxima vive la différence aplicada à valorização da diversidade consciencial; a substituição gradativa do melting pot pela paraaculturação; o estudo cuidadoso do approach facilitador da inclusão parassocial; o background do Curso Intermissivo (CI) na condição
de facilitador para a inclusão parassocial; o follow up da reinserção parassocial dos recém-incluídos.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade parassociológica.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Reurbex: reeducação inclusiva.
Coloquiologia: a inclusão parassocial do bode expiatório; a inclusão parassocial da ovelha negra; a eliminação das panelinhas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da inclusão parassocial; o holopensene da Parassociologia; o holopensene da reeducação consciencial; o holopensene da ressocialização evolutiva;
os sociopensenes; a sociopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a autopensenização interassistencial.
Fatologia: a inclusão social; a inclusão do iletrado; a inclusão do infradotado; a inclusão
dos refugiados; a inclusão dos exilados; a inclusão dos repatriados; a inclusão dos deportados;
a inclusão do Portador de Necessidades Especiais (PNE); a inclusão do retomador de tarefa; a inclusão do intermissivista inadaptado; a inclusão do dessomante; a inclusão do ressomante; a inclusão do superdotado; a roda dos excluídos; os guetos; os clãs; as minorias; as comunidades em
estado de vulnerabilidade social; a discriminação; a segregação; o preconceito; o apriorismo; o racismo; a distopia social refletindo o caos e a exclusão sociais e desencadeando as reciclagens
existenciais forçadas; a diversidade cultural; as desigualdades sociais; a responsabilidade social;
o tirocínio social básico; a reeducação social; o bom-tom no trato social; os grupos sociais de
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convívio; o pertencimento a grupo social; a evitação da restrição do convívio apenas aos grupos
de referência, ou grupos de pares; a evitação das relações sociais ociosas; a substituição das
imagens de classe pela escala evolutiva das consciências; a autoconsciência comunitária; as estruturas de papéis na condição de mecanismos funcionais para a inclusão parassocial de consréus
ressomadas; o ato de enxergar, na convivência com as consréus ressomadas, oportunidades de
recomposição evolutiva; a reeducação de detentos; a acessibilidade; os projetos de inclusão
digital para populações de baixa renda da Rede de Informações para o Terceiro Setor (RITS);
a disseminação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS); a Língua Gestual Portuguesa (LGP);
as redes solidárias; as redes sociais; a Rede de Tecnologia Social (RTS); as Comunidades de
Aprendizagem para a Inclusão Social (CAIS); o Comitê Executivo do Alto Comissariado das
Nações Unidas para Refugiados (ACNUR); o serviço de Apoio a Voluntários e Alunos (AVA);
o Holociclo; a Holoteca; o Tertuliarium; as tertúlias conscienciológicas; a transmissão online das
tertúlias conscienciológicas; o Conselho de Epicons; a UNICIN; a Cognópolis; o Conselho dos
500; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a autoinclusão na microminoria da frente progressiva evolutiva.
Parafatologia: a inclusão parassocial; a inclusão da consréu; a inclusão do transmigrado; o apedeutismo energossomático; a ignorância parapsíquica; a dificuldade pós-dessomática;
a recepção pós-dessomática; o comitê de pararrecepção; o serviço de encaminhamento da consciência dessomada; a admissão de consciexes nos Cursos Intermissivos; a parapsicoteca; a parexcursão interplanetária; o tirocínio parassocial básico; a inclusão do recém-chegado ao novo patamar evolutivo; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a paradiscriminação de consciexes atuando aos moldes de projeção lúcida vexaminosa; o destravamento do autoparapsiquismo; a projetabilidade lúcida; as vivências extrafísicas; a abordagem bioenergética; as 40 manobras com as energias conscienciais (ECs); a iscagem
lúcida; os insights advindos do amparador extrafísico; o encapsulamento parapsíquico assistencial; o resgate extrafísico; a desassedialidade inclusiva; a desassim; a ação de realinhamento evolutivo; a superação das interprisões grupocármicas; a paraidentidade social; a neoidentidade evolutiva; a identidade extra; a inteligência evolutiva (IE) vivenciada; a responsabilidade parassocial do
intermissivista; o programa\s Parassociais do IIPC; os alunos extrafísicos não detectados; os
paratestemunhos; a força presencial acolhedora do tenepessista; o pertencimento parassocial a alguma comunex; as parassociedades extrafísicas; as comunexes de transição; a ressocialização
evolutiva; a projeção consciente reurbanizadora; a assistência extrafísica instantânea; a tenepes;
a ofiex; a inclusão do parapsiquismo interassistencial na consecução da maxiproéxis grupal; a comunex Interlúdio; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Extrafísica (CCCE); a Central
Extrafísica da Fraternidade (CEF); a Sociex; as reurbexes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial; o sinergismo empatia-compreensão;
o sinergismo inclusão parassocial diuturna–ampliação dos trabalhos interassistenciais tenepessológicos; o sinergismo amparador-assistente.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da reciprocidade; o princípio da
inseparabilidade grupocármica; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da convivialidade
sadia; o princípio da interassistencialidade; o princípio da evolução consciencial em grupo.
Codigologia: o código pessoal de conduta; os códigos sociais de conduta; a qualidade
do código pessoal de Cosmoética (CPC) definindo a abrangência da inclusão parassocial; os códigos grupais de Cosmoética (CGCs) das Instituições Conscienciocêntricas (ICs), promotores da
inclusão parassocial de intermissivistas e não-intermissivistas nos cursos de Conscienciologia.
Teoriologia: a teoria da inclusão social; a teoria da socialização; a teoria das dificuldades recíprocas; a teoria dos Cursos Intermissivos; a teoria da paraaculturação; a teoria das reurbexes; a teoria da ressocialização evolutiva.
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Tecnologia: a técnica da sociabilidade cosmoética; a técnica interassistencial da acareação cosmoética; a técnica da projetabilidade lúcida (PL); a técnica da desassedialidade direta;
a técnica da observação participante parapsíquica; a técnica do detalhismo nas abordagens extrafísicas; a tecnópole evoluída da Paratecnologia – Cognópolis, na condição de fulcro de assistencialidade avançada para as consréus ressomadas.
Voluntariologia: a rede de voluntariado taconístico; a rede de voluntariado tarístico;
o voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório
conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da sinalética energética;
o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Extraterrestriologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível dos Sociólogos.
Efeitologia: o efeito do conservantismo impedindo a inclusão parassocial; o efeito ricochete das recomposições grupocármicas acertadas; o efeito halo da interassistencialidade vivenciada; os efeitos intrafísicos das reurbanizações extrafísicas.
Neossinapsologia: a assistência diligente aos dramas de consciência do assistido gerando neossinapses para-humanitárias no assistente.
Ciclologia: o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo da libertação grupocármica;
o ciclo de reeducação autodidática das condutas pessoais nos grupos evolutivos; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: a reeducação inclusiva; a reeducação compensatória; a reeducação participativa; a reeducação diversificante; a reeducação igualitária; a reeducação democrática; a reeducação para-humanística; a reeducação parapsíquica.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio extroversão-interlocução;
o binômio conscin-consciex; o binômio parapsiquismo interassistencial–inclusão parassocial;
o binômio Socin-Sociex; o binômio reurbex-reurbin; o binômio reeducação-ressocialização.
Interaciologia: a interação atos sociais–atos parassociais; a interação amparador-amparando; a interação Humanidade–Para-Humanidade.
Crescendologia: o crescendo inclusão social–inclusão parassocial; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo autoparapercepciologia ideal–megafenomenologia na desperticidade.
Trinomiologia: o trinômio empatia-inclusão-assistência; o trinômio convivência-aprendizagem-reciclagem; o trinômio bioenergética-parassociabilidade-evolutividade; o trinômio Cosmoética–autoconsciência interassistencial–desenvolvimento parapsíquico; o trinômio discernimento–senso para-humanitário–tares; o trinômio troposfera–paratroposfera–comunidades extrafísicas evoluídas; o trinômio reurbanização-reeducação-ressocialização.
Polinomiologia: o polinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento.
Antagonismologia: o antagonismo inclusão / exclusão; o antagonismo altruísmo / egoísmo; o antagonismo cordialidade / hostilidade; o antagonismo relação transformadora / interprisão grupocármica; o antagonismo inclusão parassocial / opressão social; o antagonismo fusão social / segregação social; o antagonismo intencionalidade inclusiva / intencionalidade excludente.
Paradoxologia: o paradoxo da vivência da inclusão parassocial implicar em maior seletividade no convívio social; o paradoxo da inclusão das consciências reurbanizadas por meio
das transmigrações interplanetárias.
Politicologia: a conscienciocracia; a assistenciocracia; a cosmocracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia; a projeciocracia; a democracia direta.
Legislogia: a lei de diretrizes e bases (LDB) brasileira; as leis para a inclusão dos deficientes; as leis para a igualdade de direitos; a lei de ação e reação; a lei da interdependência
consciencial; a lei da interassistencialidade; a lei da inseparabilidade grupocármica.
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Filiologia: a xenofilia; a conscienciofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a parassociofilia;
a parapsicofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a aclofobia; a sociofobia; a conviviofobia; a xenofobia; a homofobia; a etnofobia; a projeciofobia.
Sindromologia: a síndrome da exclusão; a evitação da síndrome da apriorismose no
convívio interconsciencial; o acolhimento do portador da síndrome do estrangeiro; as dificuldades de inclusão social da conscin com a síndrome de abstinência da baratrosfera; a síndrome
sociogênica coletiva; a autexclusão proexológica do intermissivista inadaptado, vítima da síndrome da subestimação; a autexclusão social da vítima da síndrome do ostracismo (SO).
Mitologia: o mito infantil da religião includente e universalista; o mito patológico da
raça superior.
Holotecologia: a consciencioteca; a convivioteca; a socioteca; a assistencioteca; a pedagogoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Sociologia; a Sociometria; a Extrafisicologia;
a Paradireitologia; a Consciencioterapia; a Interconscienciologia; a Interassistenciologia; a Reeducaciologia; a Ofiexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu transmigrada; a consréu ressomada; a consbel;
a conscin baratrosférica; o satélite de assediador; as consciexes-órfãs dos megassediadores;
a conscin eletronótica; a conscin subcognitiva; a conscin lúcida; a consciência atratora; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o megassediador; o guia amaurótico; o acompanhante parapsíquico;
o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o intermissivista; o proexista; o proexólogo; o assistente parassocial; o reeducador parassocial; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata;
o paraetologista; o tertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;
o homem de ação; o parecerista do Paradireito; o inclusivista; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a megassediadora; a guia amaurótica; a acompanhante parapsíquica;
a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;
a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga;
a duplista; a duplóloga; a intermissivista; a proexista; a proexóloga; a assistente parassocial; a reeducadora parassocial; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a paraetologista; a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora
de obra; a mulher de ação; a parecerista do Paradireito; a inclusivista; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens
convivens; o Homo sapiens interdimensionalis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens serenissimus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: inclusão parassocial recompositiva = o acolhimento interassistencial tenepessista às antigas vítimas da roda dos excluídos; inclusão parassocial policármica = o acolhimento interassistencial ofiexista às consciências transmigradas.
Culturologia: a evitação da cultura da pobreza; a cultura da inclusão parassocial interassistencial; a cultura da inclusão do parapsiquismo lúcido interassistencial na cotidianidade.
Exclusões. Segundo a Parapatologia, eis, em ordem alfabética, 5 exemplos de exclusões
sociais e parassociais, baratrosféricas e antiassistenciais:
1. Exclusão etnocêntrica: o Holocausto promovido pelos nazistas, durante a II Guerra
Mundial, especificamente no período entre 1939 e 1945, com o assassinato de milhões de pessoas.
2. Exclusão geográfica: a construção de muros isoladores de populações vizinhas. São
exemplos o muro de 700 quilômetros construído por Israel na Cisjordânia, cortando serviços básicos necessários à comunidade palestina (Ano-base: 2011); o muro do México ou muro do Império, construído pelo governo estadunidense, na fronteira dos Estados Unidos com o México, para
impedir a entrada de imigrantes – mais de 2.000 pessoas morreram ao tentar atravessar a fronteira
entre os dois países, no período entre 1994 e 2004; o antigo muro de Berlim, construído pela extinta República Democrática Alemã, durante a Guerra Fria, para dividir, política, social e financeiramente, a cidade de Berlim ao meio, entre 1961 e 1989.
3. Exclusão racial: a política do Apartheid, sistema de separação social rígido e opressivo, vigente na África do Sul, desde o início do Século XX, até 1994, quando ocorreram as primeiras eleições nacionais multirraciais.
4. Exclusão religiosa: as expedições militares sanguinárias (Cruzadas) realizada pela
Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR), entre os Séculos XI e XIII, com o objetivo de conquistar mais territórios, mais poder e ampliar o patrimônio clerical a qualquer custo.
5. Exclusão socioeconômica: o rígido sistema social de castas ainda vigente na Índia
(Ano-base 2011), segundo país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão de habitantes de
acordo com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), no qual as pessoas ressomam
sem possibilidade de mudança social.
Diretrizes. Eis, 4 diretrizes, citadas em ordem cronológica, elaboradas e divulgadas pela
Organização das Nações Unidas (ONU), no Século XX, com o objetivo de subsidiar e orientar as
políticas de inclusão social:
1. Declaração Universal dos Direitos do Homem: documento para promoção dos direitos e liberdades individuais, notadamente através do ensino e da educação (1948).
2. Declaração Universal dos Direitos da Criança: declaração exaltando o respeito aos
direitos à liberdade, ao estudo, ao ato de brincar e ao convívio social das crianças (1959).
3. Declaração Mundial sobre Educação para Todos: declaração enfatizando a necessidade da satisfação das necessidades básicas de aprendizagem (1990).
4. Declaração da Salamanca: documento apresentando princípios, políticas e práticas
para a equalização de oportunidades para pessoas portadoras de deficiências (1994).
Decreto. A ONU decretou 1981 o Ano Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiências (AIPPD), considerando os portadores de necessidades especiais merecedores dos mesmos direitos dos outros cidadãos.
Inclusões. Segundo a Sociologia, eis, na ordem alfabética, 7 exemplos de inclusões sociais, potencializadoras da teática da interassistencialidade:
1. Inclusão cultural: o livre acesso à cultura; as bibliotecas públicas; a acessibilidade
aos livros incentivando o desenvolvimento da leitura e permitindo a ampliação do mundo pessoal.
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2. Inclusão digital: a alfabetização digital; o Comitê para Democratização da Informática (CDI); o Observatório Nacional de Inclusão Digital (ONID); o programa de inclusão digital,
Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC); a disseminação dos softwares livres.
3. Inclusão dos gerontes: os grupos e instituições de apoio e cuidado às pessoas da terceira e quarta idades; as aulas de ginástica grupais; as atividades sociais reintegradoras.
4. Inclusão dos homossexuais: a conquista da união homossexual legalizada; os direitos sociais adquiridos.
5. Inclusão dos portadores de deficiências: o Movimento Apaeano (rede das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAEs); a facilitação do acesso à educação para os
portadores de deficiências.
6. Inclusão escolar: a escola inclusiva; as atividades do contraturno; as atividades extracurriculares organizadas pelas Organizações Não Governamentais (ONGs); as atividades gratuitas.
7. Inclusão profissional: as novas oportunidades de trabalho; a inclusão do jovem no
mercado de trabalho; a autoinclusão da conscin empreendedora.
Reurbexes. Conforme as pesquisas da Conscienciologia, eis 5 exemplos, em ordem alfabética, de inclusões parassociais, atinentes aos trabalhos de interassistência das reurbanizações
extrafísicas:
1. Autorado: a inclusão parassocial desencadeada e sustentada a partir do autorado holocármico.
2. Conscienciometria: a abertura de caminhos autocognitivos através da auto e heteranálises conscienciométricas; o exemplo interassistencial da conscin-cobaia cosmoética.
3. Consciencioterapia: as desamarrações conscienciais sadias alcançadas a partir da
aplicação das técnicas consciencioterápicas pelo evoluciente.
4. Docência conscienciológica itinerante: a disponibilização da informação autevolutiva de ponta (verpons); o auxílio na recuperação de cons; o desassédio tarístico.
5. Tenepessismo: a abertura gradativa da conta-corrente holocármica através da qualificação perseverante e diária da tenepes.
Ressocialização. No contexto da inclusão parassocial, a aplicação das Paratecnologias
da Reeducaciologia constitui meio ímpar para a ressocialização evolutiva, ao apresentar, com
lógica e racionalidade, às consciências interessadas, novas possibilidades cosmoéticas para a recomposição e o soerguimento evolutivamente produtivos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inclusão parassocial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Ato social: Sociologia; Neutro.
03. Autexclusão cosmoética: Cosmoeticologia; Nosográfico.
04. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
05. Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
06. Distopia social: Sociologia; Nosográfico.
07. Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Ilegalidade segregada: Sociologia; Nosográfico.
09. Imiscigenação: Parassociologia; Nosográfico.
10. Papel social: Sociologia; Neutro.
11. Paraetologia: Parassociologia; Neutro.
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12.
13.
14.
15.

Paratarefa do amparador: Amparologia; Homeostático.
Reeducação social: Reeducaciologia; Homeostático.
Relação transformadora: Conviviologia; Homeostático.
Transmigraciologia Extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.

A VIVÊNCIA DA INCLUSÃO PARASSOCIAL EXPANDE A INTERASSISTENCIALIDADE DO INTERMISSIVISTA, ATRAVÉS
DA TENEPES E DA PROJEÇÃO LÚCIDA, NO ÂMBITO DAS
REURBEXES E DA PARARRESSOCIALIZAÇÃO EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia a realidade da inclusão parassocial?
Já desencadeou reciclagens intraconscienciais pessoais a partir das autorreflexões sobre os desafios quanto à reeducação evolutiva das consciências reurbanizadas?
Filmografia Específica:
1. Nenhum a Menos. Título Original: Yi Ge Dou Bu Neng Shao (chinês); Not One Less (inglês). País: China.
Data: 1999. Duração: 100 min. Gênero: Drama. Idade (censura): livre. Idioma: Cantonês. Cor: Colorido. Legendado:
Inglês; & Português (em DVD). Direção: Zhang Yimou. Elenco: Wei Minzhi; Zhang Huike Tian; Zhenda Gao; Enman
Sun; Zhimei Feng Yuying; Li Fanfan; Zhang Yichang; Xu Zhanqing & Liu Hanzhi. Companhia: Columbia Tristar.
Outros Dados: Vencedor do prêmio Leão de Ouro no Festival de Veneza de 1999. Sinopse: As dificuldades encontradas
pela menina de 13 anos quando tem de substituir o professor ausente devido à viagem para ajudar a mãe doente. Antes de
partir, ele recomenda à garota a não deixar nenhum aluno abandonar a escola enquanto estiver ausente. Quando 1 garoto
desaparece da escola, a jovem professora descobre a partida dele do vilarejo em direção à cidade em busca de emprego,
para ajudar no sustento da família. Seguindo os conselhos do professor, ela vai atrás do aluno.
2. Campo dos Sonhos. Título Original: Field of Dreams. País: Estados Unidos. Data: 1989. Duração: 106
min. Gênero: Drama. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês & Português (em DVD). Direção: Phil Alden
Robinson. Elenco: Kevin Costner; Amy Madigan; Gaby Hoffman; & Ray Liotta. Produção: Charles Gordon e Lawrence
Gordon. Fotografia: John Lindley. Música: James Horner. Figurino: Linda M. Bass. Direção de Arte: Leslie
McDonald. Roteiro: Phil Alden Robinson, baseado em livro de W.P. Kinsella. Edição: Ian Crafford. Efeitos Especiais:
Industrial Light & Magic. Estúdio: Gordon Company. Companhia: Universal Pictures. Sinopse: O fazendeiro de Iowa,
Ray Kinsella (Kevin Costner), ouve a seguinte frase: “se você construir, ele virá”. No início, Ray pensou ser apenas imaginação, pois a esposa, Annie (Amy Madigan), não ouviu nada e a filha deles, Karin (Gaby Hoffman), também nada escutou. Além disto, a voz não explicava a qual construção e quem viria em razão disto. Ray tem algumas visões e entende
tratar-se de 1 campo de baseball, fazendo “Shoeless” Joe Jackson (Ray Liotta) voltar a jogar. Porém, Joe não jogava há
mais de 50 anos, porque em 1920, juntamente com outros 7 jogadores, foi acusado de entregar o campeonato e impedido
de jogar para sempre. Joe nem estava vivo e, mesmo sabendo do prejuízo causado pela construção do campo de baseball
na plantação de milho, deixando-o em delicada posição financeira, Ray resolve acatar o pedido da voz. Os resultados desta
decisão jamais poderiam ser imaginados por eles.
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Síndrome do Estrangeiro; pref. Waldo Vieira; revisores Ana Bonfim; et al.; 330 p.; 14
caps.; 13 abrevs.; 1 entrevista; 20 enus.; 5 esquemas; 93 filmografias; 6 ilus.; 4 musicografias; 30 painéis; 5 pinacografias;
42 siglas; 30 tabs.; 12 websites; 380 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz
do Iguaçu, PR; 2006; páginas 73 a 96.
2. Corazza, Sandra Mara; História da Infância sem Fim; Coleção Fronteiras da Educação; pref. Rosa Maria
Bueno Fischer; 390 p.; 12 caps.; 3 seções; 61 citações; 29 enus.; 1 microbiografia; 1 resumo; 241 refs.; 21 x 14 cm; enc.;
Editora Unijuí; Ijuí, RS; 2000; páginas 60 a 114.
3. Haymann, Maximiliano; Síndrome do Ostracismo; pref. Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; Helena
Araujo; & Julieta Mendonça; 218 p.; 24 caps.; 33 enus.; 5 filmografias; 1 foto; 1 microbiografia; 5 seções; 202 refs.;
2 apênds.; alf.; geo.; ono.; 21 x 14 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 21
a 28.
4. Johnson, Allan G.; Dicionário de Sociologia – Guia Prático da Linguagem Sociológica (The Blackwell
Dictionary of Sociology); trad. Ruy Jugmann; 300 p.; 82 ilus.; 106 microbiografias; glos. 781 termos; 1.036 refs.;
1 apênd;. alf.; 21 x 14 cm; enc.; Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 118, 121, 168, 190 e 212.
5. Luz, Marcelo da; Onde a Religião termina?; pref. Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; Helena Araujo;
& Valana Ferreira; 486 p.; 17 caps.; 5 seções; 12 documentários e minisséries; 33 enus.; 22 filmografias; 1 foto; 79 infografias; 1 microbiografia; 571 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.; 21 x 14 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz
do Iguaçu, PR; 2011; páginas 50 a 70 e 357 a 372.
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6. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29
x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 35 a 38, 235 a 270, 405 a 420, 491 a 498 e 1.117 a 1.119.
7. Winner, Ellen; Crianças Superdotadas – Mitos e Realidades (Gifted Children: Myths and Realities); trad.
Sandra Costa; 290 p.; 11 caps.; 5 citações; 18 enus.; 46 ilus.; 713 refs.; alf.; 25 x 18 cm; enc.; Artmed; Porto Alegre, RS;
1998; páginas 165 a 185.
Webgrafia Específica:
1. RITS – Rede de Informações para o Terceiro Setor; disponível em: <http://www.rits.org.br>; acesso em:
08.05.11.
2. RTS – Rede de Tecnologia Social; disponível em: <http://www.rts.org.br>; acesso em: 08.05.11.
3. Inclusão Social; revista eletrônica do IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia;
disponível em: <http://revista.ibict.br/inclusao/index.php/inclusao>; acesso em: 10.05.11.
4. Franco, Rogério V.B.A.; et al.; Cartilha do Programa GESAC (Programa de Inclusão Digital do Governo
Federal); 28 p.; 2ª Ed.; Ministério das Comunicações; Brasília, DF; 2010; disponível em: <http://www.gesac.gov.br>;
acesso em: 10.05.11.

A. L. D.
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INCOERÊNCIA ANTIASSISTENCIAL
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A incoerência antiassistencial é a manifestação, característica ou atitude da
conscin, homem ou mulher, indisponível para a assistência dentro do grupo familiar, no convívio
diário, ao mesmo tempo, mantendo-se assistencial no âmbito das demais interrelações sociais.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo in vem do idioma Latim, in, “privação; negação”. O termo coerência deriva também do idioma Latim, cohaerencia, “conexão; coesão”, de cohaerere, “estar ligado; junto”. Apareceu no Século XVII. O primeiro elemento de composição anti decorre do idioma Grego, anti, “de encontro; contra; em oposição a”. Surgiu no século XVI. O termo assistência provém do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Incongruência antiassistencial. 2. Bifrontismo antiassistencial.
3. Antirrazão desassistencial. 4. Irracionalidade antiassistencial. 5. Desconexão antiassistencial.
Neologia. As 3 expressões compostas incoerência antiassistencial, miniincoerência antiassistencial e maxiincoerência antiassistencial são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Coerência cosmoética. 2. Congruência assistencial. 3. Monofrontismo assistencial. 4. Harmonia assistencial. 5. Autenticidade nas interrelações sociais.
Estrangeirismologia: a falta do senso quanto ao timing assistencial; a falta de análise da
performance pessoal; a ausência de profilaxia abreviando o lifetime pessoal; a falta de rapport
com outras conscins; a escassez de finesse assistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Conviviologia Interassistencial.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativo ao tema: – Incoerência:
idiotismo consciencial. Interassistencialidade: caminho evolutivo.
Coloquiologia: a postura de ter 2 pesos e duas medidas; a condição de ser por fora bela
viola, por dentro pão bolorento.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoindisponibilidade assistencial; o ato de pensenizar mal do outro; a incoerência autopensênica; a autopensenidade antifraterna; o padrão de
pensenes rígidos devido a convicções radicais; a autopensenidade bifronte; a autodesorganização
pensênica; a autopensenidade irracional; a desatenção quanto ao primado da interassistencialidade
na patopensenização; a predominância do sen desqualificando a assistência.
Fatologia: a incoerência antiassistencial; o desrespeito pelo nível evolutivo alheio;
o subcérebro abdominal; o despreparo holossomático; a distorção na coerência pessoal; as desrazões; o ato de querer ter sempre razão; os buracos negros da irracionalidade; as incongruências;
os atos falhos no convívio diário; o antidiscernimento; as atuações anticosmoéticas; o ato de querer mandar no outro; o ato de se fechar em copas; as incoerências reveladas pela participação no
Curso Conscin-Cobaia Voluntária do Conscienciograma (CONSCIUS), possibilitando a viragem
existencial; o fato de não prestar atenção nas intrusões pensênicas; a deseducação; o ato de considerar o outro incompetente; o ato de se irritar com os modos alheios; a dificuldade de passar 24
horas juntos; a dificuldade de trabalhar em conjunto; a agressividade anticosmoética; a arrogância; o sentir-se superior e consequentemente menosprezar e depreciar ironicamente o outro; a baixa autestima por necessitar de autodefesa constante; o baixo nível de tolerância aos erros alheios;
a manutenção da conflituosidade intíma; a sensação de estar sendo explorado(a); a instintividade;
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o fato de toda teimosia ser asnice; a reação emocional gerando mudança automática na fisionomia; o ato de pedir apenas para si; os queixumes; a perda de oportunidade de evoluir juntos;
a compreensão do outro também ser consciência em evolução; a necessidade de flexibilizar o raciocínio; o abertismo assistencial; a habilidade de saber ouvir; a conquista da autocoerência cosmoética; a teática da convivialidade sadia; o ato de manter o sorriso sincero, desassediador; a assistência incondicional; o foco na necessidade do assistido; a qualificação do potencial interassistencial; a utilização do trafor visando errar menos; o bom humor ininterrupto; a desdramatização
das dificuldades; a etiqueta consciencial; a delicadeza no trato; a atitude pessoal madura sem
exigir maturidade dos outros.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os autassédios; os
heterassédios; a incipiência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a ausência da desassimilação energética simpática (desassim); a existência humana trancada antiprojetiva; os desfalques energéticos; a predominância do psicossoma no convívio diário; a conquista do carinho
energético; a postura auto e heterodesassediadora; o paradever assistencial; o início da tenepes
sendo marco para a viragem consciencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo coerência assistencial–desperticidade–megafraternidade; o sinergismo vontade-intencionalidade; o sinergismo autoposicionamento tarístico–higidez
holossomática; o sinergismo verbação teática–novas recins; o sinergismo autoimperdoamento-heteroperdoamento.
Principiologia: o princípio da afetividade incondicional; o princípio da convivialidade
interassistencial; o princípio profilático de pensenizar antes de falar; o princípio da evolução
permanente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) na qualificação da etiqueta afetiva;
o código grupal de Cosmoética (CGC) melhorando o convívio grupal; a utilização do código de
pesquisa pessoal na identificação das mudanças necessárias.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da pacificação íntima; a teoria
do perdão.
Tecnologia: a aplicabilidade da técnica de mais 1 ano de vida; a técnica da mobilização
básica das energias (MBE); a opção pela autexposição na técnica da conscin-cobaia do Conscienciograma; a técnica conscienciológica da reciclagem intraconsciencial (recin); a técnica da
correção imediata do erro; a técnica do toque terapêutico.
Voluntariologia: o engajamento no trabalho grupal do voluntariado conscienciológico;
o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) melhorando a postura pessoal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; a vida cotidiana
transformada em laboratório conscienciológico.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Pensenologia.
Efeitologia: o efeito antibelicista do diálogo pacífico e maduro; o efeito da voliciolina
nas realizações pessoais ao longo da vida; os efeitos do estado vibracional no autodomínio holossomático; os efeitos da mudança de temperamento.
Neossinapsologia: as neossinapses provenientes da inteligência evolutiva (IE).
Ciclologia: o fim do ciclo nosográfico das incoerências antiassistenciais; o fim do ciclo
parapatológico autassédio–heterassédio–interprisão grupocármica; o ciclo autorreflexão-assertividade.
Enumerologia: a incoerência intelectual antiassistencial; a incoerência profissional antiassistencial; a incoerência científica antiassistencial; a incoerência política antiassistencial;
a incoerência econômica antiassistencial; a incoerência empresarial antiassistencial; a incoerência social antiassistencial.
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Binomiologia: o binômio admiração-discordância necessário à harmonia doméstica;
o binômio afetividade-assistencialidade; o binômio ação-reação; o binômio assistência possível–
–assistência ideal; o binômio autoimperdoamento-autoqualificação; o binômio conflito íntimo–
–conflito interpessoal.
Interaciologia: a interação erro inicial–fracasso final; a interação instabilidade-incoerência; a interação ignorância-intolerância.
Trinomiologia: os deslizes no trinômio erro-engano-omissão; a autovigilância profilática ao trinômio irritação-indelicadeza-inassistência.
Polinomiologia: o polinômio reconhecimento do erro–retratação–restauração do relacionamento–fortalecimento do vínculo; o polinômio incoerência-antidiscernimento-antilucidez-irracionalidade; o polinômio pusilanimidade–crise existencial–autenfrentamento–reciclagem
existencial.
Paradoxologia: o paradoxo antievolutivo do bifrontismo comportamental; o paradoxo
de quanto mais a consciência conhece a si mesma melhor compreende os outros; o paradoxo de
o ato de assumir o equívoco ser o primeiro passo para o acerto; o paradoxo de reclamar sentado
em pote de ouro.
Legislogia: a lei do maior esforço na sustentação da convivialidade sadia; a lei da ação
e reação dificultando a convivência sadia.
Filiologia: a conviviofilia; a assistenciofilia; a ausência da coerenciofilia; a conflitofilia;
a logicofilia; a voliciofilia; a enganofilia.
Sindromologia: a síndrome da imaturidade consciencial.
Maniologia: a fracassomania; a mania de não se colocar no lugar do outro; a mania do
“8 ou 80”; a mania de falar sem escutar; a evitação da lalomania.
Holotecologia: a coerencioteca; a antissomatoteca; a belicosoteca; a nosoteca; a patopensenoteca; a comunicoteca; a convivioteca; a problematicoteca; a assistencioteca; a criticoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Parapatologia; a Coerenciologia; a Subcerebrologia; a Equilibriologia; a Autorracionologia; a Temperamentologia; a Pacienciologia; a Harmoniologia; a Autoconsciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin incoerente; a isca inconsciente; a conscin antiassistencial; a dupla
algoz-vítima; a conscin desestabilizada; a conscin interassistencial.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o assediado; o semipossesso; o bifronte; o mandão; o indutor do belicismo; o raivoso; o retardador da evolução consciencial; o burrildo; o burraldo; o burroide; o ranzinza; o intermissivista; o reciclante existencial.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a assediada; a semipossessa; a bifronte; a mandona; a indutora do belicismo; a raivosa; a retardadora da evolução consciencial; a burrilda; a burralda; a burroide; a ranzinza; a intermissivista; a reciclante existencial.
Hominologia: o Homo sapiens antiassistentialis; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens antipathicus; o Homo sapiens exaggerator; o Homo sapiens brutus; o Homo sapiens
immaturus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens insensatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniincoerência antiassistencial = a do médico competente e bom assistente profissional na esfera pública, omisso quanto à assistência intrafamiliar; maxiincoerência
antiassistencial = a do voluntário intermissivista empenhado, omisso quanto à tares intrafamiliar.
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Culturologia: a cultura da antiofensividade; a cultura da irreflexão; a cultura da autovitimização; o combate à cultura da violência; a implantação da cultura da Autoconsciencioterapia permanente.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a incoerência antiassistencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amizade evitável: Conviviologia; Nosográfico.
02. Antirritabilidade: Equilibriologia; Homeostático.
03. Arrogância: Parassociologia; Nosográfico.
04. Assedin: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autofamiliaridade ascendente: Autoconviviologia; Homeostático.
06. Comprometimento assistencial: Assistenciologia; Homeostático.
07. Distorção cognitiva: Parapatologia; Nosográfico.
08. Equilíbrio mental: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Ilogicidade: Parapatologia; Nosográfico.
10. Irrazão: Autorraciocinologia; Nosográfico.
11. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
12. Paciência incólume: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Pré-desperticidade: Autodespertologia; Homeostático.
14. Raiva: Parapatologia; Nosográfico.
15. Reeducação recíproca: Conviviologia; Homeostático.

A INCOERÊNCIA ANTIASSISTENCIAL É A MANIFESTAÇÃO
IMATURA DA CONSCIN, HOMEM OU MULHER, IRRACIONAL E ANTICOSMOÉTICA, MANTENDO-SE AQUÉM DAS
AUTOPOTENCIALIDADES EVOLUTIVAS E PROEXOLÓGICAS.
Questionologia. Com toda autocrítica você, leitor ou leitora, manifesta alguma incoerência antiassistencial? Em quais circunstâncias? Busca qualificar a conduta pessoal interassistencial
diuturnamente?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página
761.

E. N.

Enciclopédia da Conscienciologia

12436

INCÓGNITA
(PESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A incógnita é a realidade ainda desconhecida a qual a conscin pesquisadora
busca saber de maneira explicitativa, racional ou técnica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo incógnito procede do idioma Latim, incognitus, “desconhecido;
ignorado; incógnito; inapercebido; não reconhecido”. Surgiu no Século XVI. A palavra incógnita
apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Realidade desconhecida. 2. Realidade ignorada. 3. Realidade
enigmática.
Neologia. As duas expressões compostas incógnita identificada e incógnita ignorada são
neologismos técnicos da Pesquisologia.
Antonimologia: 1. Realidade conhecida. 2. Realidade identificada.
Estrangeirismologia: o punctum cecum da pesquisa; o unknown; o unmaped; o unexplored; o unfamiliar; o unheard; o unidentified; o undistinguished; o unprecedented; o gap
cognitivo; o known unknown; o unknown unknown; o ignoramus et ignorabimus quanto à Mateologia; o ignotum per ignotius.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade pesquisística.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das pesquisas evolutivas; os ignoropensenes;
a ignoropensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os lapsopensenes; a lapsopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a incógnita; o elemento ainda desconhecido; o ponto cego do conhecimento;
o locus vazio; a área de insegurança técnica; a lacuna na perspectiva pesquisística; o nó górdio
pesquisístico; a fronteira do busílis; o preenchimento do vácuo da cognição existente; o ato de sanar a insuficiência cognitiva; o obscurantismo pontual total; o calcanhar de Aquiles da pesquisa.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a incógnita nas autorretrocognições.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo omniquestionamento-Heuristicologia.
Principiologia: o princípio da indeterminação.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da intercomunicação cibernética para a atualização do conhecimento.
Tecnologia: as técnicas da infocomunicabilidade; a amaurose técnica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Conscienciológicos.
Efeitologia: o efeito irradiante das comunicações online.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir dos debates construtivos.
Ciclologia: o ciclo inevitável ato secreto–ocorrência desvendada.
Enumerologia: a fronteira mateológica; a caixa preta; a câmera escura; a encriptação
alheia; o enigma máximo; o nó górdio; o olho do furacão.
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Binomiologia: o binômio insegurança intelectual–autescondimento consciencial.
Crescendologia: o crescendo intelectivo e parapsíquico da percepção parcial das tertúlias conscienciológicas pelos telealunos–participação presencial ao vivo e in loco no Tertuliarium.
Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-omnipesquisa.
Polinomiologia: o polinômio comunicativo emissão-transmissão-recepção-feedback.
Antagonismologia: o antagonismo superenergia consciencial / condição incógnita;
o antagonismo autoconsciencialidade exposta / autoconsciencialidade silenciada.
Paradoxologia: o paradoxo do anonimato cosmoético na Serenologia.
Politicologia: a democracia parapedagógica.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às comunicações científicas libertárias.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a mnemofilia; a raciocinofilia; a paracogniciofilia;
a evoluciofilia; a pesquisofilia.
Fobiologia: o binômio do atraso heterocriticofobia-autocriticofobia.
Mitologia: o mito do segredo absoluto.
Holotecologia: a evolucioteca; a cognoteca; a cronoteca; a experimentoteca; a paradoxoteca; a pensenoteca; a superlativoteca.
Interdisciplinologia: a Pesquisologia; a Mateologia; a Mentalsomatologia; a Comunicologia; a Refutaciologia; a Confutaciologia; a Hermeneuticologia; a Exegeticologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin incógnita; a personalidade incógnita do infiltrado cosmoético.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens incognitus; o Homo sapiens informaticus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: incógnita identificada = a condição pesquisística de se admitir racionalmente a existência de determinada realidade ainda desconhecida exigindo mais investigações; in-
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cógnita ignorada = a condição primária de nem se conhecer qual a incógnita no universo da pesquisa ainda fundamentalmente obscuro.
Culturologia: a cultura da Pesquisologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a incógnita, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
02. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
03. Barreira teórica: Autopesquisologia; Neutro.
04. Corte da realidade: Autopesquisologia; Neutro.
05. Curiosologia: Autopesquisologia; Neutro.
06. Desafio da Conscienciologia: Autopesquisologia; Homeostático.
07. Divulgação científica: Comunicologia; Neutro.
08. Exegese conscienciológica: Comunicologia; Neutro.
09. Impasse na pesquisa: Autopesquisologia; Neutro.
10. Megateste conscienciológico: Autopesquisologia; Homeostático.
11. Omniquestionamento: Pesquisologia; Neutro.
12. Paraevidência: Autoparapesquisologia; Neutro.
13. Ponto cego: Autopesquisologia; Nosográfico.
14. Procedimento extrapauta: Autopesquisologia; Neutro.
15. Reparo técnico: Autopesquisologia; Neutro.

A INCÓGNITA SEMPRE OCORRE NA INVESTIGAÇÃO CRÍTICA INCIDINDO EM CERTO PONTO, EM TODA PESQUISA
MAIS PROFUNDA E EM QUALQUER ABORDAGEM ANALÍTICA SOFISTICADA DAS REALIDADES DO COSMOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, nas pesquisas conscienciológicas, encara a incógnita quando aflora nas fronteiras da Mateologia? Você somente considera concluídas as pesquisas depois de, pelo menos, identificar a incógnita mateológica remanescente?
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INCOMPATIBILIDADE CIÊNCIA /
(HOLOMATUROLOGIA)

RELIGIÃO

I. Conformática
Definologia. A incompatibilidade Ciência / Religião é a qualidade, propriedade ou estado de discordância na fundamentação racional do antagonismo ou da antipodia irreconciliável do
corpus da Ciência com a dogmática das religiões e seitas de todas as naturezas, em função das
disparidades dos conceitos, princípios e métodos incombináveis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo in vem do idioma Latim, in, “privação; negação”. O termo compatibilidade deriva também do idioma Latim Medieval, compatibilis, “compatível”, de compati,
“simpatizar”. Surgiu no Século XVIII. A palavra incompatibilidade apareceu igualmente no Século XVIII. O vocábulo ciência provém do mesmo idioma Latim, scientia, “conhecimento; saber;
Ciência; Arte; habilidade; prenda”. Surgiu no Século XIV. O termo religião procede igualmente
do idioma Latim, religio, “culto religioso; práticas religiosas; religião; sentimento religioso; caráter sagrado”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Antagonismo Ciência / Religião. 2. Imissibilidade Ciência / Seita.
3. Inconciliabilidade Ciência / Dogmatologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo incompatível:
autoincompatibilidade; desincompatibilização; desincompatibilizador; desincompatibilizar; incompatibilidade; incompatibilismo; incompatibilização; incompatibilizar.
Neologia. As duas expressões compostas incompatibilidade Ciência / Religião mínima
e incompatibilidade Ciência / Religião máxima são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Compatibilidade Ciência / Refutaciologia. 2. Interatividade Ciência
/ Experimentologia. 3. Reunião Ciência / Descrenciologia.
Estrangeirismologia: o acid test da consciência; a brainwashing ou mental stripping religioso.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento evolutivo.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Existem
inconciliabilidades inevitáveis. Religião: megaplacebo social. Seita: superstições institucionalizadas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do discernimento; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a incompatibilidade Ciência / Religião; os choques ideológicos; os impactos
filosóficos; a desinteligência dos objetivos; a minivariável da Conscienciologia; as recalcaduras;
as sacralizações; a sujeição; o amestramento; o nicho santificador; a pseudoliberdade da crença;
o comércio das indulgências; os impérios religiosos; o autodiscernimento acima das infantilidades
do adulto-criança.
Parafatologia: o autoparapsiquismo racional; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; as práticas diárias do tenepessismo.
III. Detalhismo
Principiologia: a contraposição dos princípios; o princípio de não brigar contra os fatos.
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Enumerologia: os eufemismos melífluos; os estereótipos tradicionais; os rótulos sociais;
as maquilagens subcerebrais; os idiotismos culturais; as adorações subumanas; os salvacionismos
esquizofrênicos.
Binomiologia: o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio intencionalidade-interesse; o binômio objetividade-subjetividade.
Trinomiologia: o trinômio autocrítica-heterocrítica-omnicrítica; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-omnipesquisa; o trinômio patológico padre-celibato-pedofilia.
Antagonismologia: o antagonismo vanguarda racional / retaguarda ilógica; o antagonismo exposição / acobertamento.
Politicologia: a teocracia; a idolocracia; a gurucracia; a hagiocracia; a angelocracia;
a antidemocracia; a cerberocracia.
Filiologia: a neofilia da Ciência; a criticofilia.
Fobiologia: a neofobia da religião; a criticofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a mania religiosa; a teomania.
Mitologia: as religiões são mitologias arquetípicas; os mitos da Soteriologia; as teomitologias seculares.
Holotecologia: a experimentoteca; a fatoteca; a cognoteca; a religioteca; a mitoteca;
a dogmaticoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Discernimentologia;
a Definologia; a Experimentologia; a Descrenciologia; a Holofilosofia; a Parapatologia.
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 interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o confessor malintencionado.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens gurulatricus; o Homo sapiens
ectopicus; o Homo sapiens desorientatus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens religiosus; o Homo sapiens scientificus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: incompatibilidade Ciência / Religião mínima = o antagonismo descrença
/ crendice; incompatibilidade Ciência / Religião máxima = o antagonismo tenepessismo / dogmática.
Taxologia. À luz da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética dos assuntos, dentre outras, 10 incompatibilidades básicas entre a Ciência e a Religião, ou as Seitas, em
geral:
01. Antidolatrismo. A Ciência exclui toda idolatria, fundamentada nas hipóteses heterocríticas contínuas. As religiões e seitas se sustentam pela adoração amaurótica e irracional dos
devotos, até de animais, com a gurulatria, a dulia, a hiperdulia, a bovinolatria e as inculcações.
02. Antiproselitismo. A Ciência não busca convencer ou persuadir as pessoas, mas informar discutindo e debatendo as pesquisas, buscando esclarecer e reeducar pela Descrenciologia.
As religiões e seitas criam forte proselitismo, catequeses despudoradas e sofisticadas técnicas de
pressão e coerção pessoais, grupais e sociais manipuladoras.
03. Apartidarismo. A Ciência é apartidária e arreligiosa sem qualquer interesse em fazer a cabeça dos cidadãos ou controlar a Socin, não formando guetos ou separatismos, mantendo-se sempre laica, separada do Estado. As religiões e seitas tendem a controlar a Sociedade Humana onde atuam, inclusive com eminências pardas (sacerdotes e seitas) de todos os tipos, gerando
a patologia da Teocracia amaurótica em todos os Continentes e o teoterrorismo mundial.
04. Descrenciologia. A Ciência reconhece ser superior às religiões e às seitas, em função da lógica, da racionalidade e da Fatuística, contudo não se afirma como sendo a dona da verdade, a panaceia ou o cura-tudo, mas emprega as pesquisas incansáveis, a refutação e o princípio
da descrença para se afirmar e evoluir, melhorando a qualidade de vida dos componentes da Humanidade. As religiões e as seitas mantêm a pretensão do monopólio sobre a verdade absoluta
e o salvacionismo patológico, santificando e cultuando personalidades esquizofrênicas, por exemplo, o sacerdote espanhol Josemaría Escrivá de Balaguer (1902–1975), fundador do Opus Dei,
seita semissecreta fascista da Igreja Católica Apostólica Romana, e o pastor estadunidense “Jim”
Jones (James Warren, 1931–1978).
05. Deslavagens. A Ciência combate frontalmente toda lavagem subcerebral, exaltando
o esforço e a criatividade pessoal. As religiões e seitas se mantêm pelo controle mental, a supressão da autoconsciencialidade ou as lavagens subcerebrais, onipresentes e multímodas dos membros e fiéis manipulados, tornados dependentes e incapazes de pensar por si próprios, por meio de
doutrinações e da anestesia do livre arbítrio pessoal.
06. Manutenção. A Ciência se mantém pelos interessados pesquisadores independentes,
autônomos e voluntários. As religiões e seitas se mantêm gerando adeptos cativos, leitores de cabresto, pessoas dirigidas, submissas, subordinadas e fanáticas amauróticas sob o regime da antipesquisa irracional.
07. Parentela. A Ciência apoia, respeita e se entrosa com as várias famílias sociais das
pessoas em geral: a família nuclear, a família social, a família profissional, a família desportiva
e a família consciencial. As religiões e seitas tendem a criar a família exclusiva, inclusive excluindo e combatendo a nuclear e até mudando a identidade e o próprio nome dos adeptos.
08. Sexologia. A Ciência apoia a liberdade total de manifestações das pessoas, inclusive
reunindo os gêneros na condição de iguais: homens, mulheres, homossexuais e todas as etnias. As
religiões e seitas segregam os membros, por exemplo, a ICAR somente emprega sacerdotes, homens celibatários e legiões de pedófilos, colocando as mulheres, sempre menosprezadas, em segundo lugar.
09. Transparência. A Ciência é explícita e transparente em todos os empreendimentos,
não tendo nada para esconder, ao contrário, busca a exposição pública urbi et orbi com a intenção
de ajudar a todos. As religiões e seitas mantêm segredos e rituais abstrusos acobertados com a intenção de dominar as mentes impensantes cativas.

Enciclopédia da Conscienciologia

12442

10. Universalismo. A Ciência é universalista, acolhe e assiste pessoas de todos os perfis, inclusive, por meio dos Colégios Invisíveis. As religiões e seitas, obviamente, são sectaristas
até entre si, e tendem a manter, com rigor, a exclusividade e a seletividade dos membros, com exclusão dos elementos “fora do grupo”, afirmando: – “O meu deus é superior ao seu”.
Prisão. Resumindo o tema, importa afirmar constituir a religião – qualquer religião ou
seita – para o religioso, profitente ou fiel, a rigor, dupla prisão: primeira prisão, a tirania das lavagens subcerebrais dos dogmas, a ausência da vivência do princípio da descrença, ou o heterassédio ideológico; segunda prisão, a ignorância pessoal quanto às prioridades da inteligência evolutiva (IE), ou o autassédio ideológico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a incompatibilidade Ciência / Religião, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Artimanha: Cosmoeticologia; Nosográfico.
04. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
08. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
09. Holofilosofia: Holomaturologia; Homeostático.
10. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
12. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

DEMONSTRA INCOERÊNCIA, PIEGUICE OU MÁ INTENÇÃO
QUEM TENTA COMPATIBILIZAR OS PRINCÍPIOS LIBERTÁRIOS DA CIÊNCIA COM OS DOGMAS OBSCURANTISTAS
DAS RELIGIÕES E SEITAS DE TODAS AS NATUREZAS.
Questionologia. Você admite pacificamente a realidade óbvia da incompatibilidade da
Ciência com as religiões e as seitas? Ou tal realidade ainda afeta você de algum modo?
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INCOMPATIBILIDADE DA CONSCIENCIOLOGIA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A incompatibilidade da Conscienciologia é a qualidade, propriedade ou estado de discordância na fundamentação racional do antagonismo ou da antipodia inconciliável do
corpus das neoideias conscienciológicas com determinadas linhas do conhecimento humano, culminando na oposição de constructos e sistemas teáticos vivenciáveis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo in vem do idioma Latim, in, “privação; negação”. O termo compatibilidade deriva também do idioma Latim Medieval, compatibilis, “compatível”, de compati,
“simpatizar”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo consciência procede igualmente do idioma Latim, conscientia, “conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do idioma
Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado, exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Antagonismo da Conscienciologia. 2. Antipodia da Conscienciologia. 3. Inconciliabilidade conscienciológica.
Neologia. As 3 expressões compostas incompatibilidade da Conscienciologia aquisitiva,
incompatibilidade da Conscienciologia executiva e incompatibilidade da Conscienciologia distributiva são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Compatibilidade da Conscienciologia. 2. Concordância da Conscienciologia. 3. Conciliabilidade conscienciológica.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; o breakthrough mentalsomático.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às autocognições em geral.
Filosofia: a Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Experimentologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a incompatibilidade da Conscienciologia; os choques ideológicos; os impactos filosóficos; as incompatibilidades dos objetivos; as contraações conscienciológicas; a autoconsciencialidade das contraposições; as neoverpons da Conscienciologia; a Era Consciencial.
Parafatologia: o autoparapsiquismo; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade vigorosa–intencionalidade cosmoética.
Principiologia: o princípio de não brigar com os fatos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da falseabilidade das teorias; a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: a técnica da Confrontologia; a técnica da projetabilidade lúcida (PL).
Voluntariologia: o voluntariado além das instituições humanas tradicionais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica.
Efeitologia: os efeitos da Priorologia.
Neossinapsologia: a recuperação pessoal dos cons intermissivos.
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Ciclologia: o ciclo das neoideias; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a priorização; a autopesquisação; a impactação multidimensional; a autoconscientização; a neoverponização; a cosmoetização assistencial; a Era Consciencial.
Binomiologia: o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação autoparaprocedência-autoproéxis.
Crescendologia: o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o crescendo erro-correção.
Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-omnipesquisa; o trinômio Debate-Refutaciologia-Argumentologia.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo Ciência / Religião; o antagonismo Conscienciologia
/ Materiologia; o antagonismo vanguarda racional / retaguarda ilógica.
Politicologia: a democracia; o Estado Laico.
Legislogia: a lei de causa e efeito.
Filiologia: a neofilia; a criticofilia; a raciocinofilia; a conscienciofilia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Mitologia: a derrocada dos mitos milenares.
Holotecologia: a experimentoteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Conscienciologia;
a Materiologia; a Pedagogia; a Parapercepciologia; a Antidogmatologia; a Cosmoeticologia;
a Evoluciologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens
refutator; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens cosmoethicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: incompatibilidade da Conscienciologia aquisitiva = a Autopesquisologia;
incompatibilidade da Conscienciologia executiva = a Autoparapercepciologia; incompatibilidade
da Conscienciologia distributiva = a Interassistenciologia Cosmoética.
Culturologia: o multiculturalismo.
Paralelismos. Sob a ótica da Experimentologia, eis, na ordem funcional, a síntese das incompatibilidades fundamentais da Conscienciologia com outras 3 linhas básicas de conhecimento
na Terra, explicitadas, cada qual, por intermédio de duas vertentes essenciais:
A. Ciência Convencional (Materiológica; Eletronótica):
1. Neoparadigma consciencial: consciência cosmoética.
2. Autopesquisologia: participativa permanente.
B. Academicismo (Pedagogia Formal das Universidades):
1. Autodidatismo: permanente, além da escolaridade convencional.
2. Autoparapsiquismo: técnico; Paradireitologia; Interassistenciologia.
C. Religiosismo (Dogmatologia; Antipesquisologia):
1. Antidogmatologia: Universalismo; Holofilosofia.
2. Pesquisologia: em geral; Intrafisicologia; Extrafisicologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a incompatibilidade da Conscienciologia, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
02. Antagonismo conscienciológico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Antimodelo: Paradigmologia; Homeostático.
04. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Consciência conscienciológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Desafio da Conscienciologia: Autopesquisologia; Homeostático.
08. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
09. Incompatibilidade Ciência / Religião: Holomaturologia; Homeostático.
10. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.

AS INCOMPATIBILIDADES INCONCILIÁVEIS DA CONSCIENCIOLOGIA SÃO EXPLICÁVEIS PELA ESTRATIFICAÇÃO
DOS HÁBITOS HUMANOS, MÍTICOS, MILENARES, QUANDO
ANTIPRIORITÁRIOS E SEM RECICLAGENS EVOLUTIVAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite possuir o nível de autodiscernimento capaz de apreender teaticamente as incompatibilidades da Conscienciologia com os tradicionalismos fossilizantes da Socin ainda patológica? Tal procedimento é reconfortante para você?
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INCOMPATIBILIDADE INTERSOMÁTICA
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A incompatibilidade intersomática é a qualidade, propriedade ou estado de
discordância na fundamentação racional do antagonismo ou da antipodia entre as características
biológicas do retrossoma da vida intrafísica anterior da consciência e as condições do neossoma
da atual existência humana, gerando problemas de adaptação pessoal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro prefixo in vem do idioma Latim, in, “privação; negação”. O termo compatibilidade deriva do idioma Latim Medieval, compatibilis, “compatível”, de compati,
“simpatizar”. Surgiu no Século XVIII. A palavra incompatibilidade apareceu no mesmo Século
XVIII. O segundo prefixo inter procede do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra somática provém do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Incompatibilidade retrossoma / neossoma. 02. Divergência retrossoma / neossoma. 03. Conflito intersomático. 04. Inadaptação somática. 05. Inadequação somática. 06. Antagonismo somático. 07. Antipodia somática. 08. Inconciliabilidade somática. 09. Assintonia somática. 10. Neossoma dissintônico.
Neologia. As 4 expressões compostas incompatibilidade intersomática; incompatibilidade intersomática genealógica, incompatibilidade intersomática sexossomática e incompatibilidade intersomática interplanetária são neologismos técnicos da Somatologia.
Antonimologia: 1. Compatibilidade intersomática. 2. Adaptação somática. 3. Autadequação somática. 4. Concordância somática. 5. Conciliabilidade somática. 6. Neossoma ajustado. 7. Neossoma conveniente.
Estrangeirismologia: a posição antagônica dos gêneros yin / yang.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às autorretrocognições.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da somaticidade pessoal; os retropensenes; a retropensenidade; os paleopensenes; a paleopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a integridade somática; a frustração quanto ao próprio soma; a doença crônica; a invalidez pessoal; as dessemelhanças fisiológicas; as alergias, intolerâncias e idiossincrasias
do novo corpo humano; a rejeição corporal; o sentimento de inadequação corporal; o desconforto
com a própria pele humana atual; o descontentamento com o neossoma; a falta de integração
pessoal pelos desacordos somáticos; o desconcerto com o próprio corpo humano; as duas mãos
esquerdas; a autodesarmonia intrassomática; a dissintonia com os próprios reflexos físicos.
Parafatologia: a incompatibilidade intersomática; o saudosismo retrocognitivo extemporâneo; o mau emprego do soma anterior (retrossoma); o contraste do corpo humano atual com
o corpo humano empregado anteriormente; a inadaptação somática; a correção racional da incompatibilidade intersomática; o emprego profilático da autovivência do estado vibracional (EV);
a aplicação do autoparapsiquismo como solução para as divergências pessoais com o corpo-fole.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo fisiológico corpo-máquina–máquina funcional.
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Tecnologia: a técnica da Confrontologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Somatologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Somatologistas.
Efeitologia: os efeitos existenciais das condições da ressoma.
Neossinapsologia: a disparidade retrossinapses-neossinapses.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio evolutivo correção-aprimoramento.
Interaciologia: a interação consciência-soma; a interação usuário–máquina somática;
a interação Paragenética-Genética.
Trinomiologia: o trinômio patológico inadequação corporal–sentimento de inferioridade–falta de autoconfiança.
Fobiologia: a neofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro relativa ao novo soma.
Holotecologia: a fisiologicoteca; a somatoteca; a anatomicoteca; a conflitoteca; a seriexoteca; a geneticoteca; a parageneticoteca.
Interdisciplinologia: a Somatologia; a Somatometria; a Ergonomia; a Anatomia Humana; a Fisiologia Humana; a Seriexologia; a Genealogia; a Geneticologia; a Parageneticologia;
a Androssomatologia; a Ginossomatologia; a Autorrevezamentologia; a Evoluciologia; a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intersomaticus; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo
sapiens scientificus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens antissomaticus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: incompatibilidade intersomática genealógica = a condição da conscin
ressomando em nova árvore genealógica; incompatibilidade intersomática sexossomática = a condição antifisiológica da conscin homossexual; incompatibilidade intersomática interplanetária =
a consciex recém-chegada no contexto da pré-mãe (Pré-Maternologia).
Culturologia: a Multiculturologia da Seriexologia; os conflitos culturais a partir do
próprio corpo humano.
Taxologia. Sob a ótica da Somatologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 10 categorias de incompatibilidades intersomáticas passíveis de ocorrer com as consciências, em geral:
01. Incompatibilidade intersomática ocupacional: na Autorrevezamentologia.
02. Incompatibilidade intersomática predispositiva: na carreira profissional; a intelectualidade / psicomotricidade; a Profissionologia.
03. Incompatibilidade intersomática interplanetária: no contexto da pré-mãe; a Interassistenciologia.
04. Incompatibilidade intersomática genealógica: na Geneticologia / Parageneticologia; a nova árvore genealógica; a Genealogia.
05. Incompatibilidade intersomática sexossomática: na homossexualidade / lesbianismo; a adaptação ao emprego do novo soma; a Sexologia.
06. Incompatibilidade intersomática macrossomática: na Macrossomatologia; a perda da condição anterior do uso do macrossoma.
07. Incompatibilidade intersomática antipática: na neofamília nuclear; a antissanguinidade; a Grupocarmologia.
08. Incompatibilidade intersomática geracional: no contexto da personalidade consecutiva.
09. Incompatibilidade intersomática social: na Sociologia; a Mesologia; a nova Etnia;
os processos culturais da época; os idiotismos culturais; o regime político ditatorial;
o Zeitgeist.
10. Incompatibilidade intersomática genérica: na Sexossomatologia; a Ginossomatologia / Androssomatologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a incompatibilidade intersomática, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Antagonismo: Autodiscernimentologia; Neutro.
03. Antagonismo conscienciológico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Antimodelo: Paradigmologia; Homeostático.
05. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
07. Compatibilidade automotivação-trabalho: Experimentologia; Homeostático.
08. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
09. Incompatibilidade Ciência / Religião: Holomaturologia; Homeostático.
10. Incompatibilidade da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
11. Objeto ajustado: Intrafisicologia; Neutro.
12. Soma: Somatologia; Neutro.
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A CONDIÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE INTERSOMÁTICA
SE APRESENTA DE MÚLTIPLOS MODOS EM FUNÇÃO
DAS INTERCORRÊNCIAS, ACIDENTES E EXTRAPAUTAS
NOS PROCESSOS COMPLEXOS DA RESSOMATOLOGIA.
Questionologia. O tema da incompatibilidade intersomática já interessou a você, leitor
ou leitora? Por qual razão?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Cristo espera por ti; Romance psicografado; Honoré de Balzac; 322 p.; 76 caps.; 21,5 x 15
cm; br.; Edição CEC; Uberaba, MG; 1965; páginas 9 a 13.
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INCOMPLETUDE
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A incompletude é a qualidade ou estado da realidade, objeto ou ação incompleta, faltando alguma parte, em condição não satisfatória, não cumprida, inacabada.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo incompletude deriva do idioma Latim, incompletus, “não cumprido”, composto pelo prefixo in, “negação”, e completus, “cheio; completo; pleno; completado;
cumprido”. O vocábulo incompleto apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Incompletitude. 2. Incompletação. 3. Inacabamento; inacabativa.
4. Inconclusão. 5. Insuficiência. 6. Omissão deficitária.
Cognatologia. Eis 19 cognatos derivados do vocábulo completo: completa; completação; completada; completado; completador; completadora; completamento; completar; completeza; completibilidade; completitude; completivo; completório; completude; incompleta; incompletação; incompletitude; incompleto; incompletude.
Neologia. Os 2 vocábulos minincompletude e maxincompletude são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Completude. 2. Completismo. 3. Completação. 4. Acabadouro;
acabamento; acabativa. 5. Conclusão. 6. Finalização.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, principalmente do autojuízo crítico
ou autocrítica mais coerente.
II. Fatuística
Pensenologia: os patopensenes carregados; a patopensenidade; os entropopensenes;
a entropopensenidade; a infrapensenidade; os hipopensenes; os semipensenes (ideias truncadas
e malpostas).
Fatologia: a incompletude; o deixado a desejar; o insatisfatório; a falta do detalhe; a hibernação existencial; a alienação; a despriorização; a indisciplina pessoal; a ausência franca de
autocrítica; o antiplanejamento; o autassédio; o escapismo; as rotinas inúteis; as retrogradações;
a minidissidência ideológica; o desvio da proéxis; o transviamento do incompléxis; a gescon paratópica; o esbanjamento de potencialidades evolutivas; a frustração da incompletude crônica;
o incompléxis explícito.
Parafatologia: a semiparapercepção; a subparapercepção; a heterassedialidade.
III. Detalhismo
Efeitologia: os efeitos nocivos das incompletudes.
Enumerologia: o inacabamento; a mutilação; a imperfeição; a imprecisão; a vagueza;
o truncamento; a carência.
Binomiologia: o binômio incompléxis-melin.
Antagonismologia: o antagonismo projetor aberto / obra acabada.
Paradoxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, a maior evidência da complexidade paradoxal do autodiscernimento exigido pela incompletude, na vida humana, é a omissão superavitária – a omissuper – ou o ato inteligente de deixar de fazer, conforme as injunções existenciais,
ser poderoso fator racional de completude.
Politicologia: a oligocracia.
Filiologia: a ataxofilia.
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Fobiologia: a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da mediocrização.
Holotecologia: a mensuroteca; a evolucioteca; a proexoteca; a regressoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Parapatologia; a Desviologia; a Intrafisicologia; a Proexologia; a Perdologia; a Enganologia; a Retropensenologia; a Mimeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin acomodada; as más companhias; a conscin eletronótica; a pessoa
incompletista; a subpersonalidade.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens incompletista; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens inordinatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minincompletude = a desistência ilógica e irresponsável da conscin aluna, homem ou mulher, no meio do curso superior na universidade, no qual ia muito bem; maxincompletude = o término da vida intrafísica do intermissivista, homem ou mulher, com a programação existencial, pessoal, incompleta (incompléxis).
Culturologia: a cultura da desordem.
Taxologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 60 indicadores multifacéticos da incompletude em geral:
01. Anencefalia: na Teratologia.
02. Aproximativo: quase quase.
03. Cala-a-boca.
04. Castração.
05. Circuncisão: na sexualidade masculina.
06. Comida requentada: na Culinária.
07. Deferentectomia: vasectomia; na sexualidade masculina.
08. Deficiência.
09. Deficit: na Economia.
10. Descompensação.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Esboço: na Arte.
Eufemismo: no coloquialismo.
Eunuquismo: na transexualidade.
Fragmento.
Hipoacuidade: nas percepções.
Hipofonia.
Hipolucidez.
Hipomaturidade: consciencial.
Hipomnésia: na Holomnemônica.
Hipotonia: somática.
Hipotrofia: na Miologia.
Imaturidade.
Inadimplência: no Comércio.
Incompléxis: semicompléxis.
Infibulação: na sexualidade feminina.
Infraconsciencialidade: subumana.
Infradotalidade: infradotação mentalsomática.
Infrapensenidade.
Insípido.
Invalidez.
Lacuna.
Meia dúzia: ou 6.
Meia-boca.
Meia-confecção.
Meia-força.
Meia-língua.
Meia-luz: meia-claridade.
Meia-medida.
Meia-parede.
Meia-pataca.
Meia-sola.
Meia-verdade: na Ciência.
Mutilação.
Oligocracia.
Oligofrenia.
Omissão: quando deficitária.
Paliativo: na Terapêutica.
Placebo: na Terapêutica.
Precocidade.
Projeto: na Arquitetura.
Rascunho.
Resumo.
Salpingectomia: na sexualidade feminina.
Semiletrado.
Seminformação: na Comunicologia.
Semiparapercepção.
Semipleno.
Subinformação: na Comunicologia.
Subparapercepção.
Tacon: no assistencialismo populista.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a incompletude, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
03. Autocastração: Consciencioterapia; Neutro.
04. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
06. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
07. Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
08. Gescon ectópica: Proexologia; Nosográfico.
09. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
10. Reclusão voluntária: Conviviologia; Nosográfico.

A INCOMPLETUDE POR DESLEIXO, DESORGANIZAÇÃO
OU DESPRIORIZAÇÃO POR PARTE DA CONSCIN, QUANTO
À CONCLUSÃO DE ALGUM DEVER EXISTENCIAL, SEMPRE
PODE GERAR A MELIN HOJE, E ATÉ A MELEX AMANHÃ.
Questionologia. Existe alguma coisa deixada inacabada por você? Há ainda possibilidade de executar o acabamento?
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INCOMPLÉXIS
(AUTOPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O incompléxis é a condição desconfortável, crônica, frustrante, de incompletude na consecução satisfatória da programação existencial, planejada detalhadamente antes da
ressoma, durante o período intermissivo, por parte da conscin intermissivista.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo in provém do idioma Latim, in, “privação; negação”. O termo
completo deriva também do idioma Latim, completus, “acabado; terminado; completo; aquilo não
faltando parte; cheio; cumprido; satisfeito”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo existencial procede do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se
ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Incompletismo existencial. 2. Incompletude proexológica. 3. Antiproéxis. 4. Inadimplência proexológica. 5. Inadimplência evolutiva. 6. Semicompléxis. 7. Anticompléxis.
Neologia. O termo incompléxis e as duas expressões compostas incompléxis inconsciente
e incompléxis autoconsciente são neologismos técnicos da Autoproexologia.
Antonimologia: 1. Compléxis. 2. Completismo existencial. 3. Completude proexológica.
Estrangeirismologia: o proexista e o Proexarium; o inversor e o Preparatorium; o reciclante e o Recexarium; o lifetime; o Prioritarium; o upgrade evolutivo; a unfinished task.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da Autoproexologia Evolutiva.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares a respeito do tema: – Incompléxis: fracasso final. Incompléxis: discernimento falho. Incompletista: conscin malsucedida. Compléxis tem preço. Compléxis significa perseverança. Compléxis: dever cumprido. Completista:
autobiógrafo competente.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da consecução da programação existencial; a evitação permanente dos patopensenes; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os grafopensenes;
a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: o incompléxis; a antiproéxis; a adesão franca à preguiça; o verbo sem ação;
a indisciplina holossomática; a apatia intelectual; o esbanjamento das autopotencialidades; a aceitação complacente da existência em subnível; o percentual do incompléxis; o desfalque na maxiproéxis grupal; o empreendimento da consecução da autoproéxis como tarefa desenvolvida dia
a dia; o ato inteligente de a conscin saber se a qualidade do compléxis à frente vai satisfazer as aspirações evolutivas pessoais esperadas; o proexista atento não se deixando surpreender pelo
resultado inesperado dos autesforços proexológicos finais, pois conhece o nível de qualidade das
próprias atividades em andamento; os desvios da proéxis; os atos, atitudes e posturas contra
a consecução racional da autoprogramação existencial; as atitudes antiproéxis, obviamente,
podendo provocar o incompléxis; a autodesorganização, aparentemente vulgar, podendo apontar
o incompléxis subjacente em andamento na vida da conscin incauta; a vontade débil da conscin
em geral associada às causas do incompléxis; a manutenção do estado do incompletismo proexológico tendendo a gerar a melin para a conscin, hoje, e a melex para a consciex, amanhã; o incompléxis capaz de acarretar a desativação do corpo humano, antes da época adequada, com a dessoma prematura; o triunfo máximo da conscin expresso com inteligência através do compléxis;
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a autogestão proexológica; a fase pré-proéxis; a fase proexista; o Manual da Proéxis; a fase preparatória, imatura e incompleta da proéxis pessoal; a fase preparatória curta da existência; a fase
executiva, madura e do completismo da proéxis; a fase executiva longa da existência; o proexograma.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência
da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a macro-PK destrutiva ceifando a oportunidade do
compléxis.
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.
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 técnica da invéxis; a potencialização máxima da fase executiva da técnica da recéxis; a técnica da
exaustividade; a Paratecnologia da macrossomaticidade; a Paratecnologia do paramicrochip;
a técnica do vínculo consciencial.
Voluntariologia: a técnica do voluntariado da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito do tempo no holossoma; os efeitos da robustez cognitiva na ampliação 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.
Neossinapsologia: as neossinapses conscienciológicas propiciando novas formas de viver 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.
Enumerologia: a expectativa frustrada; o projeto malogrado; a obra inacabada; a realização ectópica; o esclarecimento truncado; a assistência inconclusa; a produtividade insatisfatória. As atitudes antiproéxis; as concessões ao porão consciencial; os surtos de imaturidade; as acomodações às facilidades; as automimeses do dispensável; as postergações dos compromissos; os
descumprimentos das cláusulas intermissivas.
Binomiologia: o binômio crise de crescimento–desenvolvimento; o binômio egão-orgulho; o binômio patológico melin-melex.
Interaciologia: a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis; a interação
câmara de reflexão–dinâmica operativa; a interação Grupocarmologia-maxiproéxis; a interação
culminante proéxis-compléxis; as vivências compartilhadas nas interações intergeracionais; a interação principiante da proéxis–veterano da proéxis; a interação interconsciencial, interdimensional, dupla-trio-quarteto nas práticas da tenepes; a interação zona de conforto–incompléxis.
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Crescendologia: o crescendo evolutivo intrafísico inexperiência jejuna–bagagem veterana; o crescendo proexológico fase educativa–fase exemplificativa; o crescendo no valor dado
a cada minuto existencial; o crescendo compléxis-maximoréxis-extraproéxis-maxicompléxis;
o crescendo evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo tenepes–interassistência–projetabilidade lúcida; o crescendo autoincorruptibilidade–ofiex pessoal; o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo minipeça humana– Maximecanismo Multidimensional Interassistencial;
o crescendo incompléxis-semicompléxis-compléxis.
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 autopotencialidades-autoconfiança-autorganização.
Polinomiologia: o polinômio cronológico infância-juventude-adultidade-velhice; o polinômio autevolutivo transições-crises-gargalos-neopatamares.
Antagonismologia: o antagonismo vida ginossomática / vida androssomática; o antagonismo vida tetraveicular / vida biveicular; o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo
amparabilidade / assedialidade; o antagonismo incorruptibilidade / corruptibilidade; o antagonismo persistência / dispersão consciencial; o antagonismo altruísmo / egocentrismo; o antagonismo incompléxis / maximoréxis; o antagonismo dessoma precoce / longevidade produtiva;
o antagonismo visão varejista / visão atacadista.
Politicologia: a democracia direta; a meritocracia; a proexocracia (Cognópolis); a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana aplicadas à consecução da autoproéxis; a lei
do menor esforço evolutivo.
Filiologia: a neofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia;
a autopesquisofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a decidofobia.
Maniologia: a ludomania; a riscomania; a toxicomania.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a recexoteca; a invexoteca; a grafopensenoteca; a gregarioteca.
Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Intrafisicologia; a Intermissiologia; a Evoluciologia; a Seriexologia; a Recinologia; a Autopriorologia; a Interassistenciologia; a Prospectivologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-
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ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens 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: incompléxis inconsciente = a condição desconfortável, crônica, frustrante, de incompletude quanto à consecução satisfatória da programação existencial, contudo indefinida, insuspeitada e sem identificação diagnóstica por parte da conscin vítima da síndrome da dispersão consciencial; incompléxis autoconsciente = a condição desconfortável, crônica, frustrante,
de incompletude na consecução satisfatória da programação existencial da conscin displicente já
vivendo a terceira idade física.
Culturologia: a Paraculturologia da Autoproexologia; os idiotismos culturais.
Identificação. Sob a ótica da Autoproexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
realisticamente, de maneira nua e crua, a listagem panorâmica de 115 ocorrências, com aproximações simples, dentre as quais a consciência, amanhã, na condição de consciex recém-dessomada,
pode identificar os itens exatos equivalentes à realidade da acabativa da vida humana, complexa,
recém-finda, como provas cabais dos próprios esbanjamentos dos aportes proexológicos, das
companhias evolutivas e das oportunidades evolutivas desperdiçadas, culminando com o incompletismo existencial (logicamente, o melhor é examinar tudo isso, agora, na condição de conscin):
01. Advertências.
02. Amostras.
03. Anúncios.
04. Aparências.
05. Arremedos.
06. Avisos.
07. Bisonhices.
08. Borrões.
09. Brechas.
10. Buracos.
11. Cadáveres.
12. Carcaças.
13. Carências.
14. Caricaturas.
15. Constatações.
16. Contraindicações.
17. Defectividades.
18. Defeitos.
19. Deficiências.
20. Deformações.
21. Denotações.
22. Descontinuidades.
23. Desfalques.
24. Desígnios.
25. Desleixos.
26. Despojos.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Despreparos.
Desprovimentos.
Displicências.
Elisões.
Encalhes.
Endossos.
Ensaios.
Esboços.
Escórias.
Esquecimentos.
Esqueletos.
Estratégias.
Estultificações.
Evidências.
Extemporaneidades.
Falhas.
Falimentos.
Faltas.
Fiascos.
Fósseis.
Fragilidades.
Fragmentos.
Fraquezas.
Grosserias.
Hipocriações.
Imaturidades.
Imitações.
Imperfeições.
Improvisões.
Inacabamentos.
Incompletudes.
Inconclusões.
Indicadores.
Indícios.
Indiligências.
Ineficácias.
Insinuações.
Insuficiências.
Irregularidades.
Lacunas.
Lembranças.
Máculas.
Malfeitos.
Malogros.
Mancadas.
Manchas.
Marcas.
Mediocridades.
Mortalhas.
Múmias.
Mutilações.
Negligências.
Omissões.
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80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
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Ossadas.
Pegadas.
Perdas.
Pistas.
Plágios.
Postergações.
Precariedades.
Prenúncios.
Preterições.
Privações.
Pródromos.
Projetos.
Propósitos.
Quebras.
Rachaduras.
Rastros.
Refugos.
Resíduos.
Retalhos.
Ruínas.
Senhas.
Senões.
Silêncios.
Sinais.
Sínteses.
Sombras.
Sonhos.
Subprodutos.
Supressões.
Tropeços.
Truncagens.
Vácuos.
Vazios.
Vestígios.
Vícios.
Vislumbres.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios 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 incompléxis, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
02. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
03. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
04. Automanobra dilatória: Antiproexologia; Nosográfico.
05. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
06. Conscin organizadora: Holomaturologia; Homeostático.
07. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
08. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
09. Fase existencial: Autoproexologia; Neutro.
10. Lei da proéxis: Proexologia; Homeostático.
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11.
12.
13.
14.
15.

Maxiproéxis: Maxiproexologia; Homeostático.
Megacompléxis: Autoproexologia; Homeostático.
Pós-compléxis: Autoproexologia; Homeostático.
Preparação proexológica: Proexologia; Homeostático.
Proexograma: Proexologia; Homeostático.

INDEPENDENTEMENTE DA IDADE FÍSICA DO PROEXISTA,
HOMEM OU MULHER, IMPORTA INDAGAR A SI MESMO,
HOJE, QUAL OBJETIVO ALCANÇARÁ NA AUTOPROÉXIS
AMANHÃ, SEGUINDO A MARCHA ATUAL DA EXISTÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive satisfeito com a programação da própria vida? Por quais razões?
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INCOMPREENSÃO
(COMPREENSIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A incompreensão é a condição ou estado da conscin incapaz de compreender, de modo razoável, a realidade ou pararrealidade essencial e prioritária da vida ou do Cosmos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo in vem do idioma Latim, in, “privação; negação”. O termo compreensão deriva igualmente do idioma Latim, comprehensio, radical de comprehensum, supino de
comprehendere, “compreender; prender; apoderar-se; pegar; encerrar; conceber; abarcar; abranger; atrair”. A palavra incompreensão surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 01. Falta de compreensão. 02. Incapacidade para compreender. 03. Incompreensibilidade. 04. Interpretose despriorizada; obscurantismo. 05. Ignorância. 06. Agnosia. 07. Apedeutismo. 08. Bisonharia. 09. Desinformação. 10. Incultura; inscícia; leiguice; nescidade.
Neologia. As duas expressões compostas incompreensão adolescente e incompreensão
adulta são neologismos técnicos da Compreensiologia.
Antonimologia: 01. Compreensão. 02. Intelectualidade aberta. 03. Cultura. 04. Erudição. 05. Sabedoria. 06. Sapiência. 07. Hermenêutica. 08. Exegese. 09. Análise pessoal. 10. Inteligência evolutiva.
Estrangeirismologia: a closed mind; a hebetude mentis; a unwisdom; a misunderstanding; os mismatches cognitivos; o blurring da autolucidez; o dimming do autodiscernimento;
as failures interassistenciais devido às mútuas incompreensões.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autocogniciologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Busquemos
compreender mais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da compreensibilidade; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade.
Fatologia: a incompreensão; a desconcentração mental; o discurso incompreensível;
a inobjetividade pessoal; a intelecção inconclusa; a mente deambulatória; a prolixidade habitual;
o irrealismo nas abordagens; a atenção saltuária; a antirretilinearidade consciencial; a subcerebralidade; o porão consciencial na adultidade; a robéxis; a massa humana impensante; a inapreensibilidade; a inépcia; os malentendidos; a lucidez restringida; a incoerência existencial; a desconsciência; o indiscernimento; a automaticidade orgânica; o mau senso; a subadultidade cronicificada; a mentalidade gastrintestinal; a disfunção cortical; o estrabismo psicológico; a vida inavaliada; a obnubilação mental; as pseudocognições; as protocognições malsãs; o aparvalhamento;
a antiexperiência; a distratibilidade; o retardamento afetivo; a deseducação; o primitivismo;
o atrasamento; a obstupidificação ancestral; os travões intraconscienciais; as autocontradições;
o submundo mental; o besteirol; a carência da reeducação geral; a Enganologia.
Parafatologia: o desconhecimento das energias conscienciais (ECs); a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a existência humana trancada antiprojetiva; a insensibilidade parapsíquica; o megabloqueio paraperceptivo pessoal; os desfalques energéticos.

Enciclopédia da Conscienciologia

12462

III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo memória-compreensão.
Principiologia: a ausência do princípio da descrença.
Teoriologia: a teoria da interpretação (Hermenêutica); a teoria da personalidade autoconsciente; a teoria semântica.
Tecnologia: a técnica da abordagem racional às realidades.
Voluntariologia: o voluntário incapaz de compreender os temas avançados da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores.
Neossinapsologia: as incompreensões impossibilitando as neossinapses e parassinapses.
Ciclologia: o ciclo leitura-reflexão-compreensão.
Enumerologia: a crassidade; a misopsiquia; a periblepsia; a hipotimia; a alexia; a estultícia; a carolice. O fato de não falar a mesma língua; a afasia auditiva; o ato de não entender patavina; o ato de ficar na mesma; o ato de boiar no assunto; o ato de ficar em jejum; a confusão
mental.
Binomiologia: o binômio apreensibilidade-compreensibilidade.
Interaciologia: a interação concentração-atenção-compreensão.
Crescendologia: o crescendo patológico incompreensão-estagnação; o crescendo ignorância-monovisão; o crescendo evolutivo compreensão-renovação; o crescendo abertismo-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio patológico ininteligível-incompreensível-inaproveitável;
o trinômio homeostático inteligível-compreensível-aproveitável.
Antagonismologia: o antagonismo compreensão / incompreensão.
Paradoxologia: o paradoxo de se compreender a evolução consciencial sem se compreender as manifestações da CL; o paradoxo compreensão realidade–incompreensão da pararrealidade; o paradoxo compreensão da Ética–incompreensão da Cosmoética; o paradoxo da máxima compreensão manifestada por meio da omissão superavitária gerando a incompreensão
alheia.
Politicologia: a cognocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Filiologia: a autofilia; a autopesquisofilia; a autocriticofilia; a autocognofilia; a intelectofilia; a raciocinofilia; a comunicofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a neofobia; a fobia à autexposição.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da ectopia afetiva
(SEA).
Maniologia: a fracassomania.
Mitologia: o obscurantismo dos mitos em geral.
Holotecologia: a nosoteca; a abstrusoteca; a absurdoteca; a mitoteca; a oniroteca;
a cognoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Compreensiologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Autoproexologia; a Holomaturologia; a Conviviologia; a Mentalsomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
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Femininologia: a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens incompreehensivus; o Homo sapiens credulus; o Homo
sapiens automimeticus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens infelix; o Homo obtusus;
o Homo stultus.
V. Argumentologia
Exemplologia: incompreensão adolescente = a condição imatura própria da calourice
e da inexperiência da vida; incompreensão adulta = a condição patológica, assentada, explícita,
da pessoa madura.
Culturologia: a cultura da incultura; os idiotismos culturais multifacetados.
Caracterologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 categorias de incompreensões básicas da conscin vulgar no Terceiro Milênio:
01. Autoconscienciologia: a falta da autoconsciencialidade (awareness).
02. Autopesquisologia: a ausência das autopesquisas intra e extrafísicas.
03. Cosmoeticologia: a não vivência da Cosmoética Teática.
04. Criticologia: a falta generalizada da autocrítica.
05. Evoluciologia: a funda ignorância pessoal quanto à inteligência evolutiva (IE).
06. Experimentologia: a falta de experimentos gerais, racionais, ante o Cosmos.
07. Materiologia: a ausência da autoparaperceptibilidade mínima inclusive das ECs.
08. Monovisiologia: a falta de autocosmovisão ante o Universo.
09. Priorologia: a negligência em relação às prioridades fundamentais da própria evolução.
10. Proexologia: o desconhecimento do propósito da vida humana pessoal ou da autoproéxis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a incompreensão, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
03. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
04. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
05. Apreensibilidade: Autocogniciologia; Homeostático.
06. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Compreensibilidade: Holomaturologia; Homeostático.
08. Credulidade: Psicossomatologia; Nosográfico.
09. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
10. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.

TODA INCOMPREENSÃO DA CONSCIÊNCIA PREJUDICA,
INICIALMENTE, A SI MESMA, DEPOIS A VIVÊNCIA ERRÔNEA SE ESPALHA COM O TEMPO E PIORA TODO O HOLOPENSENE, A HUMANIDADE E O PRÓPRIO COSMOS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, está satisfeito com a acuidade da própria compreensão? Quais esforços você aplica na melhoria da autocompreensão?

Enciclopédia da Conscienciologia

12465

INCONCRETUDE
(AUTOPRIOROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inconcretude é a qualidade do imaterial, insubstancial, abstrato, imaginário e irreal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo in vem do idioma Latim, in, “privação; negação”. O termo concretude deriva também do idioma Latim, concretus, “composto de vários elementos”, de concrescere, “formar-se por agregação; aumentar; condensar-se; coalhar”. A palavra concreto apareceu
no Século XVII.
Sinonimologia: 01. Irrealidade. 02. Imaterialidade. 03. Impalpabilidade. 04. Insubstancialidade. 05. Intangibilidade. 06. Inventividade. 07. Incorporeidade. 08. Abstração.
09. Imaginação. 10. Ficção.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo concreto:
concretagem; concretar; Concretismo; concretista; concretizabilidade; concretização; concretizada; concretizado; concretizar; concretizável; concretude; inconcretude; neoconcretismo; neoconcretista; neoconcreto.
Neologia. O termo inconcretude e as duas expressões compostas inconcretude natural
e inconcretude patológica são neologismos técnicos da Autopriorologia.
Antonimologia: 01. Concretude. 02. Realidade. 03. Materialidade. 04. Palpabilidade.
05. Substancialidade. 06. Tangibilidade. 07. Não-ficção. 08. Definido. 09. Distinto. 10. Determinado.
Estrangeirismologia: o indistinct; o megamaya; o Autoconfrontarium.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à prioridade do tato nas percepções intrafísicas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a inconcretude; o fato de ser mais inteligente viver alerta quanto às inconcretudes; as inconcretudes como sendo sempre capazes de piorar a evolução lúcida da consciência;
a infância como sendo a pior fase nebulosa da vida humana animal; a consciência, em qualquer
dimensão evolutiva, como sendo concreta para si mesma, quando se manifesta com o veículo adequado; o ato de falar sim, sim e não, não; a explicitação das realidades; as nuanças; os reflexos; as
falsas concretudes; as camuflagens; os besteiróis; as falsidades; as falácias; as farsas; as fábulas;
os factoides; os engodos; o placebo; a supersutileza; a tenuidade concretíssima; a concretude do
abstrato; a concretude da autexperiência; a concretude da maxiproéxis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio dos 2 pés sobre a rocha e o mentalsoma no Cosmos; o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a pré-teoria; a falseabilidade da teoria.

12466

Enciclopédia da Conscienciologia

Tecnologia: a técnica da Confrontologia; a técnica da Refutaciologia; a técnica da Dialética; a técnica do entrelinhamento.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pensenologia.
Efeitologia: os efeitos das elucubrações.
Ciclologia: o ciclo vital sono-vigília.
Enumerologia: o inefável; a tenuidade; a diafaneidade; o rarefeito; a abstração; a incorporeidade; a supersutileza.
Binomiologia: o binômio Imagística-Imagética; o binômio realidade-imaginário; o binômio fatos-versões.
Interaciologia: a interação monodimensionalidade-multidimensionalidade.
Crescendologia: o crescendo hipótese-teoria; o crescendo monovisão-cosmovisão;
o crescendo erro-correção.
Trinomiologia: o trinômio achismo-palpitologia-chutação; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o trinômio Debate-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação.
Antagonismologia: o antagonismo autexperiência / achismo; o antagonismo realização
/ sugestão; o antagonismo concretude / abstração; o antagonismo análise profunda / síntese superficial; o antagonismo Concretismo / Abstracionismo; o antagonismo Fatologia / Imagística.
Paradoxologia: o paradoxo da subjetividade tornada objetiva; o paradoxo esperável-inesperado.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito.
Filiologia: a raciocinofilia; a logicofilia; a criticofilia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da hipomnésia.
Maniologia: a megalomania.
Mitologia: os mitos em geral; os folclores.
Holotecologia: a abstratoteca; a imagisticoteca; a imageticoteca; a pseudoteca; a bizarroteca; a absurdoteca; a folcloroteca.
Interdisciplinologia: a Autopriorologia; a Intrafisicologia; a Refutaciologia; a Autocriteriologia; a Raciocinologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Mentalsomatologia; a Intencionologia; a Descrenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-
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ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens inconcretus; o Homo sapiens abstractus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens autologicus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens catalyticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: inconcretude natural = a manifestação da criança ou do adolescente; inconcretude patológica = a manifestação da pessoa madura.
Culturologia: a Contraculturologia Cosmoética; a cultura inútil; os idiotismos culturais.
Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, na ordem alfabética, 32 categorias de
inconcretudes, ou realidades com aproximações simples, encaradas pela conscin lúcida no caminho evolutivo:
01. Abstração: a fantasia; o cortinado.
02. Arte: em geral; o playground dos adultos.
03. Artificialidade: a antinaturalidade; o besteirol.
04. Disfuncionalidade: o caos; a anarquia; a anomia.
05. Ficção: o fictício; a falsidade; a fabulação; a fabricação; a maquinação.
06. Hipotético: a elucubração; a aspiração; o desejo.
07. Ilogicidade: a irracionalidade; a subcerebralidade.
08. Imaginação: o voo mental; a Imagística.
09. Imaturidade: a inexperiência; a animalidade.
10. Imbecilidade: a insensatez; a brutalidade.
11. Incompletude: o por fazer; o incompléxis.
12. Incomunicabilidade: a inacessibilidade; o insulamento.
13. Inconsciencialidade: o sono; a letargia.
14. Inconsistência: a imprecisão; a indefinição.
15. Indizibilidade: o infalável; o inexprimível; o inenarrável; o incomunicável.
16. Inefabilidade: o dilemático; o dedálico.
17. Inexistencialidade: o irreal; o imperceptível.
18. Infantilidade: a semiconsciencialidade; a ignorância; o Ignorantismo.
19. Insinuação: o vislumbre; o lampejo; a diafaneidade.
20. Instabilidade: a indefinição; a indecisão; a vida fetal.
21. Intangibilidade: a incorporeidade; a indeterminação.
22. Invisibilidade: o inobservável; o indetectável.
23. Irregularidade: a indisciplina; a desorganização.
24. Mateologia: a incognoscibilidade; o ignoto; o enigmático.
25. Nebulosidade: a névoa; a neblina; o lusco-fusco.
26. Obscuridade: o ininteligível; o incompreensível; as trevas.
27. Onirismo: os devaneios; os sonhos acordados.
28. Poesia: a Literatura; o mundo da Lua.
29. Presumibilidade: a pressuposição; a conjectura.
30. Projeto: a previsão; a possibilidade.
31. Suspeita: o palpitismo; o achismo.
32. Vacuidade: o vazio; a vaguidão; o nada.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inconcretude, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aberração antifisiológica: Parapatologia; Nosográfico.
02. Abstração: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
04. Alucinação: Parapercepciologia; Nosográfico.
05. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
06. Aparência: Intrafisicologia; Nosográfico.
07. Atenção: Mentalsomatologia; Neutro.
08. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
09. Autorrealidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
10. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
11. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
12. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.

AS INCONCRETUDES SURGEM NATURALMENTE NA VIDA CONSCIENCIAL INDEPENDENTEMENTE DA VONTADE
DA CONSCIN CAPAZ DE INTERPRETÁ-LAS DE MODO
CORRETO E ADEQUADO ANTE O CONTEXTO EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe conviver sadiamente com as inconcretudes
na vida humana? Já cometeu alguma gafe evolutiva com as inconcretudes?
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INCONFORMISMO DESSOMÁTICO
(DESSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O inconformismo dessomático é a condição de a conscin, homem ou mulher, não aceitar a dessoma, própria ou alheia, demonstrando imaturidade e desinformação relativas à serialidade existencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo in vem do idioma Latim, in, “privação; negação”. A palavra conformismo deriva do idioma Francês, conformisme, “conformismo”. Apareceu no Século XX.
O vocábulo somática provém do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós,
“do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Inconformismo ante a dessoma. 2. Não conformismo perante
a morte. 3. Resistência à dessoma. 4. Rebeldia ante a dessoma.
Neologia. As duas expressões compostas miniinconformismo dessomático e maxiinconformismo dessomático são neologismos técnicos da Dessomatologia.
Antonimologia: 1. Conformismo dessomático. 2. Aceitação da morte. 3. Resignação
perante a morte. 4. Concordância dessomática. 5. Acatação do falecimento.
Estrangeirismologia: o post-mortem; a moksha; o medo do Melexarium; a utilidade do
Projetarium; a falta da awareness evolutiva.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autoconsciencialidade multidimensional.
Coloquiologia: o ato de bater as botas; o ato de esticar as canelas; o ato de abotoar ou
vestir o paletó de madeira; o ato de partir desta para melhor; o ato de subir para o andar de
cima.
Citaciologia: – Se você viver bem, jamais terá de se preocupar com a morte, mesmo que
lhe reste um único dia de vida. O tempo não é importante, é apenas um conceito humano, artificial (Elizabeth Kübler-Ross, 1926–2004). A morte é compulsória, a vida não (Millôr Fernandes,
1923–2012).
Proverbiologia. Eis 2 provérbios reforçadores da abordagem materialista e restrita da
existência humana: – A única certeza da vida é a morte. Do pó viemos e ao pó voltaremos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da tanatofobia; os tanatopensenes; a tanatopensenidade; a pressão pensênica gerada pelas evocações de conscins saudosas; os parapensenes; a parapensenidade; a mudança de bloco pensênico.
Fatologia: o inconformismo dessomático; a rejeição à morte; o medo da morte; a falta de
esclarecimento quanto à dessoma; o despreparo da maioria da população para lidar com a morte;
o total despreparo dos parentes do dessomante; o tabu da morte; a falta de consciência sobre
a inevitabilidade da dessoma; o fato incontestável de haver dessomas ocorrendo todo dia e a cada
minuto; as exéquias; o velório; as saudações dos parentes; o culto religioso; o ato de pôr a vela na
mão do moribundo; a cremação; o enterramento do soma; a tradição religiosa da missa do sétimo
dia; o culto ao dia dos mortos na maioria dos países; o preconceito cultural em relação à cremação
e doação de órgãos; as cores variadas do luto em cada cultura; a vida do paciente mantida por
meio de máquinas nos hospitais; a morte enquanto maior crise enfrentada pela Humanidade;
a negação temporária da realidade da morte; o aproveitamento do período da doença para refletir
sobre a morte e o morrer; o choro das carpideiras interferindo negativamente na segunda dessoma; o comportamento dos condolentes no funeral conforme a etiqueta; os alimentos servidos durante o velório; o registro no livro de presenças do velório; a atmosfera de tristeza e lástima nos
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velórios; o desperdício de lágrimas; o cemitério enquanto última base física do soma da conscin;
o preparo do funeral exigindo tempo, energia e gastos; o testamento enquanto garantia legal para
o cumprimento do planejado; a doação, venda ou destruição dos bens do dessomado visando a libertação dos apegos; a lamentação sem fim da parentela; o ato inócuo de assistir missa diariamente para a obtenção de conforto; a visita diária ao cemitério; a terapia do luto; o inconformismo na
busca de mensagens psicografadas do dessomado nos centros espíritas; a anticosmoética expressa
na evocação doentia ao recém-dessomado; o saudosismo no apego às fotografias do dessomado;
a conservação do guarda-roupa intacto; a manutenção do lugar à mesa de refeição; o senso de
continuidade existencial; a atuação assistencial dos pesquisadores da Tanatologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o choque intraconsciencial da dessoma; a autoparaprocedência; a comunex evoluída; a Baratrosfera; a experiência de quase morte (EQM); a projeção consciencial final; a parapsicose pós-dessomática; a euforex; a recepção ao dessomante pelas consciexes familiares.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico restringimento intrafísico–lavagem subcerebral.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da imortalidade da consciência; o princípio da serialidade consciencial.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da seriéxis.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica de viver multidimensionalmente; as técnicas energéticas; as técnicas projetivas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico de técnicas projetivas; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório consicenciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito halo da interassistencialidade.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas na pesquisa da Dessomatologia; as neossinapses constituídas a partir da projetabilidade lúcida (PL); as neossinapses da vivência da intercooperação.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo choque embriológico–choque
holochacral–choque psicossomático; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a eutanásia; a ortotanásia; a cacotanásia; a distanásia; o suicídio indireto;
o transtorno pós-dessomático; a comatose pós-dessomática.
Binomiologia: o binômio apego-desapego; o binômio fechar os olhos–abrir os paraolhos; o binômio vela-flores; o binômio silêncio-condolência; o binômio culto-devoção; o binômio admiração-discordância; o binômio sagrado-profano; o binômio dia de finados–saudades;
o binômio certeza da vida–certeza da morte.
Interaciologia: a interação projetor lúcido dessomaticista–equipex técnica dessomaticista.
Crescendologia: o crescendo projetor iniciante–projetor veterano–amparador técnico
dessomaticista; o crescendo descarte do soma–descarte do energossoma–descarte do psicossoma.
Trinomiologia: o trinômio moribundo–comatoso–pré-dessomante; o trinômio ressomar-crescer-dessomar; o trinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento; o trinômio assistente-amparador-assistido.
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Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; a saúde
consciencial avaliada no polinômio soma vigoroso–energossoma desbloqueado–psicossoma
serenizado–mentalsoma límpido.
Antagonismologia: o antagonismo vida / morte; o antagonismo racionalidade / credulidade; o antagonismo apego / desapego; o antagonismo verpon / dogmatismo.
Paradoxologia: o paradoxo de a Ciência Convencional trabalhar com indícios e negar
evidências da multiexistencialidade; o paradoxo de a vida material ser energética.
Politicologia: a democracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da Natureza; as leis do Cosmos;
a lei da eterna evolução consciencial.
Filiologia: a tanatofilia; a dessomatofilia; a projeciofilia; a interassistenciofilia; a evoluciofilia; a mentalsomatofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a tanatofobia; a claustrofobia; a biofobia; a coimetrofobia; a espectrofobia;
a necrofobia; a neofobia; a projeciofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da autovitimização;
a síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a mania de velório; a mania de rezar em cemitérios; a mania do turista visitar túmulo de gente famosa; a riscomania.
Mitologia: a caveira e a foice enquanto figuras míticas da morte; o mito de Caronte
(barqueiro da morte); o mito de única vida intrafísica.
Holotecologia: a dessomatoteca; a fobioteca; a projecioteca; a experimentoteca; a parapsicoteca; a psicoteca; a regressoteca; a somatoteca.
Interdisciplinologia: a Dessomatologia; a Tanatologia; a Projeciologia; a Parafenomenologia; a Extrafisicologia; a Holomaturologia; a Conviviologia; a Assistenciologia; a Energossomatologia; a Intermissiologia; a Ressomatologia; a Proexologia; a Despertologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a consciex parapsicótica pós-dessomática; 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 dessomante; a parentela do dessomante; o intermissivista; o acoplamentista; o compassageiro
evolutivo; o comunicólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o proexista; o reciclante existencial; o tertuliano; o teletertuliano; o escritor;
o reeducador; o pesquisador; o professor; o cognopolita; o pré-serenão vulgar; o tocador de obra;
o verbetógrafo; o verbetólogo; o inversor existencial; o homem de ação; o duplista; o proexista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a dessomante; a parentela da dessomante; a intermissivista; a acoplamentista; a compassageira
evolutiva; a comunicóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a proexista; a reciclante existencial; a tertuliana; a teletertuliana; a escritora;
a reeducadora; a pesquisadora; a professora; a cognopolita; a pré-serenona vulgar; a tocadora de
obra; a verbetógrafa; a verbetóloga; a inversora existencial; a mulher de ação; a duplista; a proexista.
Hominologia: o Homo sapiens dessomaticus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens electronoticus; o Homo
sapiens vulgaris; o Homo sapiens thanatophobicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: miniinconformismo dessomático = a manutenção de lágrimas sistemáticas pela conscin após a dessoma do ente querido; maxiinconformismo dessomático = a manutenção do quarto do dessomado intacto por décadas.
Culturologia: a cultura da Dessomatologia; a cultura da necrodulia; a cultura do luto;
a cultura da negação da morte biológica; a cultura mexicana de festejar o dia dos mortos; a cultura de oferendas ao morto; a cultura social contribuindo para a falta de estudos sobre a morte.
Linguisticologia. Segundo a Tanatologia, eis, na ordem alfabética, 10 denominações ou
expressões utilizadas para designar a morte:
01. Acabamento.
02. Aniquilamento.
03. Falecimento.
04. Fim.
05. Finamento.
06. Óbito.
07. Partida.
08. Passamento.
09. Trânsito.
10. Transpasse.
Caracterologia. Sob a ótica da Psicossomatologia, eis, em ordem funcional, 6 estágios
de duração variável, passíveis de serem vivenciados pelos pacientes ao tomarem conhecimento da
fase terminal relativa às próprias doenças degenerativas:
1. Negação. O paciente ao receber o diagnóstico nega e reage: – “Não pode ser verdade”.
2. Raiva. O paciente substitui a negação por sentimento de raiva, revolta e ressentimento. A visita de familiares é recebida com pouco entusiasmo, transformada em penoso encontro.
3. Barganha. O paciente pensa na possibilidade de ser recompensado por bom comportamento para obter o prolongamento da vida.
4. Depressão. O paciente perde o interesse pelo tratamento ou torna-se apático, não
mostrando cooperação às atividades.
5. Aceitação. O paciente atinge o estágio de aceitação, contemplando a dessoma
próxima com certo grau de tranquilidade.
6. Esperança. O paciente tem expectativas e pode conversar naturalmente sobre a morte
e o ato morrer.
Tipologia. Segundo a Dessomatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 tipos
básicos de primeira dessoma, não excludentes:
1. Imposta: a morte por assassinato; a pena de morte.
2. Lenta: a morte por definhamento.
3. Natural: a morte derivada do desgaste natural do soma.
4. Súbita: a morte abrupta; a síncope; a asfixia; o acidente.
5. Voluntária: a morte voluntária; o autocídio.
Lamentos. De acordo com a Autoconscienciometrologia, eis, em ordem alfabética, 5 valores sobre a vida atual e relativas reflexões explicitadas comumente pela conscin em estágio terminal:
1. Amigos: – Gostaria de ter ficado em contato com os amigos.
2. Autenticidade: – Gostaria de ter vivido a vida como queria e não a vida esperada de
mim pelos outros.
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3. Coragem: – Gostaria de ter tido coragem de expressar sentimentos.
4. Felicidade: – Gostaria de ter me permitido ser mais feliz.
5. Trabalho: – Gostaria de não ter trabalhado tanto.
Paraterapêutica. Vale à conscin predisposta, ao invés de ficar chorando ou lamentando
a dessoma de outrem, fazer algum benefício em nome da consciência recém dessomada, para envolvê-la na interassistência, especialmente para o grupo ao qual ela gostaria de ter auxiliado ou já
auxiliava em vida.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 inconformismo dessomático, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
02. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
03. Codesaparecimento dessomático: Dessomatologia; Neutro.
04. Cultura da Dessomatologia: Seriexologia; Homeostático.
05. Dessomática: Dessomatologia; Neutro.
06. Dificuldade pós-dessomática: Intermissiologia; Neutro.
07. Necrodulia: Dessomatologia; Neutro.
08. Paraterapêutica do luto: Paraterapeuticologia; Homeostático.
09. Posicionamento pré-dessomático: Intrafisicologia; Homeostático.
10. Povo cigano: Parassociologia; Neutro.
11. Preparo para dessomas: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
12. Projetor-auxiliar dessomaticista: Dessomatologia; Homeostático.
13. Ruptura do equilíbrio: Evoluciologia; Neutro.
14. Tanatofobia: Parapatologia; Nosográfico.
15. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

A AUTOCONSCIENTIZAÇÃO EVOLUTIVA É VACINA CONTRA O INCONFORMISMO DESSOMÁTICO, ORIGINADO PELA AUSÊNCIA DE AUTESCLARECIMENTO EM RELAÇÃO
À MULTIDIMENSIONALIDADE E SERIALIDADE EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, diante da dessoma de ente querido, vivencia
o inconformismo dessomático? Ou já superou de maneira lúcida?
Filmografia Específica:
1. O Sexto Sentido. Título Original: The Sixth Sense. País: EUA. Data: 1999. Duração: 107 min. Gênero:
Suspense. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês; Latim; & Espanhol. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; & Português (em DVD). Direção: M. Night Shyamalan. Elenco: Bruce Willis; Haley Joel Osment; Toni Collette; Olivia
Williams; Donnie Wahlberg; Glenn Fitzgerald; Trevor Morgan; Peter Anthony Tambakis; Bruce Norris; Greg Wood;
Micha Barton; Angelica Torn; & Lisa Summerour.. Produção: Kathleen Kennedy; Frank Marshall; & Barry Mendel.
Desenho de Produção: Larry Fulton. Direção de Arte: Philip Messina. Roteiro: M. Night Shyamalan. Fotografia: Tak
Fujimoto. Música: James Newton Howard. Montagem: Andrew Mondshein. Cenografia: Douglas A. Mowat; & Susannah McCarthy. Efeitos Especiais: Dream Quest Images; & Stan Winston Studio. Companhia: Barry Mendel Productions; Hollywood Pictures; The Kennedy/Marshall Company, & Spyglass Entertainment. Distribuidora: Walt Disney
Pictures; & Buena Vista. Outros dados: Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Roteiro.
Sinopse: Dr. Malcolm (Willis) é conceituado psicólogo infantil, vivendo atormentado pela terrível lembrança do jovem
paciente do qual não foi capaz de ajudar. Quando encontra Cole Sear (Haley Joel Osment), garoto de 8 anos, assustado
e confuso, com problema similar, Dr. Crowe procura redimir o erro do passado, fazendo de tudo para ajudar o menino.
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Apesar disso, Malcolm não está preparado para descobrir a verdade aterrorizante de Cole. O garoto é assombrado pelo fato de ver pessoas já mortas.
2. Os Outros. Título original: The Others. País: EUA. Data: 2001. Duração: 104 min. Gênero: Suspense.
Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês; & Português. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD).
Direção: Alejandro Amenábar. Elenco: Nicole Kidman; Fionnula Flanagan; Christopher Eccleston; Alakina Mann; James
Bentley; Eric Sykes; & Elaine Cassidy. Produção: Fernando Bovaira; José Luis Cuerda; & Park Sunmin. Desenho de
Produção: Benjamín Fernández. Direção de Arte: Benjamín Fernández. Roteiro & Música: Alejandro Amenábar.
Fotografia: Jávier Aguirresarobe. Montagem: Nacho Ruiz Capillas. Cenografia: Emilio Ardura; Elli Griff; & Benjamín
Fernández. Figurino: Sonia Grande. Efeitos Especiais: Graham Aikman; Derek Langley; Pedro Moreno; Bernard Newton; & Félix Bergés. Companhia: Miramax Films. Sinopse: Na isolada Ilha de Jersey, ao final da Segunda Guerra
Mundial, Grace (Nicole Kidman) aguarda o retorno do marido. Na bela e espaçosa mansão, vivendo com 2 filhos, Grace
acredita estarem em segurança. Novos criados chegam para substituir os antigos e eventos sobrenaturais começam a se
desenrolar.
Bibliografia Específica:
1. Becker, Ernest; A Negação da Morte: Uma Abordagem Psicológica da Finitude Humana (The Denial of
Death); revisor José Luiz Meuer; trad. Luiz Carlos do Nascimento Silva; 364 p.; 11 caps.; alf.; 23 x 16 cm; br.; 3ª Ed.;
Record; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 31 a 46, 71 a 92 e 102 a 108.
2. Hoffman, Vera; Sem Medo da Morte: Construindo uma Realidade Multidimensional; pref. Beatriz
Tenius; revisoras Helena Araujo; & Erotides Louly; 182 p.; 25 caps.; 17 E-mails; 5 enus.; 1 foto; 5 ilus.; 1 microbiografia;
16 websites; 13 filmes; 22 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011;
páginas 18 a 20 e 33.
3. Kübler-Ross, Elisabeth; Sobre a Morte e o Morrer (On Death and Dying); revisoras Elvira da Rocha;
& Adenilde Lourenço da Silva; trad. Paulo Menezes; 296 p.; 12 caps.; 13 citações; 1 diagrama; 182 refs.; 21 x 14 cm; br.;
9ª Ed.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 2008; páginas 49 a 51, 61 a 63, 91, 92, 95, 119 a 121 e 145 a 149.
4. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999;
páginas 328, 330, 942, 945 e 947.
5. Ware, Bronnie; Antes de Partir: Uma Vida Transformada pelo Convívio com Pessoas diante da Morte
(The Pop Five Regrets of the Dying: A Life Transformed by the Dearly Departing); revisor Josias Andrade; trad. Chico
Lopes; 316 p.; 22 caps.; 1 E-mail; 1 microbiografia; 1 website; 22 x 15 cm; br.; Geração Editorial; São Paulo, SP; 2012;
páginas 57 a 59, 99 a 102, 139, 181 a 184 e 221.

O. D. S.
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INCONVIVENTE
(CONVIVENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O inconvivente é a personalidade humana, homem ou mulher, distante do
convívio do intermissivista, vivendo ainda ignorando o Curso Intermissivo (CI), fora da autexemplificação direta do autor ou autora da megagescon, ou obra-prima escrita, portanto, provável futuro leitor ou leitora dos textos da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo in deriva do idioma Latim, in, “privação; negação”. O termo conviver procede do mesmo idioma Latim, convivere, “viver com; ser contemporâneo; viver em companhia de alguém; comer juntamente; ser companheiro de mesa”, constituído pelo prefixo cum,
“com”, e vivere, “viver; estar em vida; estar vivo; existir”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Inconvivente intermissivista. 2. Inconvivente não intermissivista.
Neologia. As duas expressões compostas inconvivente intermissivista e inconvivente não
intermissivista são neologismos técnicos da Convivenciologia.
Antonimologia: 1. Convivente. 2. Convivente intermissivista. 3. Convivente não intermissivista.
Estrangeirismologia: os intermediários na criação do rapport com o intermissivista.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da Conviviologia Evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os
ignoropensenes; a ignoropensenidade; as consciências ausentes da autopensenização usual do intermissivista.
Fatologia: o despreparo existencial da conscin não intermissivista; os conhecidos da rede de convívio do intermissivista e os desconhecidos por este; o relacionamento indireto com
o intermissivista através dos amigos ou colegas comuns; as múltiplas noções conscienciológicas
básicas hauridas pelo convivente não intermissivista reverberando no inconvivente; a tares indireta; o despertamento da curiosidade multidimensional; a ampliação do círculo de convívio do intermissivista e o terceiro tempo do CI; as consciências à margem de determinado grupo interpresidiário; os reencontros com as consciências apartadas do grupo evolutivo mais próximo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a inexperiência perante a extrafisicalidade lúcida; o paracontato na
ofiex na condição de assistido; a reabilitação, reeducação e reinclusão parapedagógica da consréu
ao fluxo evolutivo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a convivialidade com diversidade sinérgica; o sinergismo dos acertos
entre as pessoas afins.
Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de ninguém evoluir sozinho; a associação de princípios; o princípio da
convivialidade sadia; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da atração entre os
afins; o princípio da megafraternidade; o princípio da evolutividade grupal; o princípio coexis-
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tencial da admiração-discordância; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio
cosmoético do não acumpliciamento com o erro identificado; o princípio de cada qual responder
evolutivamente pelos próprios atos; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do
intermissivista enquanto polo irradiador de verpons teáticas.
Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando os limites do estupro evolutivo; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código social de
boa convivência.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo; o atilamento quanto aos comprometimentos da teoria das interprisões grupocármicas; as ligações conscienciais impensadas
da teoria dos 6 graus de separação.
Tecnologia: a conjugação das técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas
à convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; a técnica da vivência coexistencial do
binômio admiração-discordância; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da omissuper; a técnica da paciência cosmoética; a técnica cosmoética de não acepção de pessoas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;
o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da dupla
evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico do pensamento divergente; o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: os efeitos potencializadores do entendimento evolutivo entre as pessoas; os
efeitos pacificadores dos acordos diplomáticos e paradiplomáticos para a convivência sadia;
o efeito halo da tares respingando nos inconviventes não intermissivistas; os efeitos do exemplarismo do intermissivista na geração de interesse pelos conceitos conscienciológicos; os efeitos
dos experimentos energéticos didáticos na abertura consciencial às ideias conscienciológicas; os
efeitos homeostáticos da melhoria do holopensene planetário através da reurbex em todas as
consciências terráqueas.
Neossinapsologia: as neossinapses fraternas, cosmoéticas e universalistas; a falta de
paraneossinapses intermissivas sendo dificultador à compreensão do paradigma consciencial; as
neossinapses conscienciológicas, mesmo incipientes, favorecendo à paralucidez intermissiva.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo grupocármico
inevitável encontros-desencontros-reencontros; o ciclo diáspora-reagrupamento.
Enumerologia: o futuro companheiro evolutivo; o futuro intermissivista jejuno; o futuro
leitor assíduo; o futuro aluno aplicado; o futuro voluntário dedicado; o futuro copesquisador conscienciológico; o futuro coassistente tarístico.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio motivação pessoal–motivação grupal; o binômio dinamismo-manutenção; o binômio sinceridade-candura; o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio (dupla)
orientador evolutivo–orientando proexista; o binômio heteromotivação-automotivação; o binômio Cronêmica-Proxêmica.
Interaciologia: a interação pais-filhos; a interação mestres-alunos; a interação entre os
parceiros da dupla evolutiva; a interação entre os integrantes do grupo evolutivo; a interação entre os elementos da Humanidade e Para-Humanidade; a interação convergência-divergência;
a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação CCCI–Socin Patológica; a interação
Interlúdio-Baratrosfera.
Crescendologia: o crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal; o crescendo fatos-parafatos; o crescendo detalhe isolado–detalhes conjuntos; o crescendo amoralidade-imoralidade-moralidade; o crescendo visionarismo-Paraprospectiva; o crescendo pesquisístico; o crescendo Patologia Pessoal-Sociopatologia; o crescendo evolutivo reproduzir-aprimorar; o crescendo de aquisição do senso universalista.
Trinomiologia: o trinômio trafores-trafares-trafais; o trinômio deficitário malinformação-seminformação-subinformação; o trinômio fato-autodiscernimento-interpretação; o trinômio
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Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio pesquisa-leitura-consulta; o trinômio
mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interconfiança; o trinômio valores inconciliáveis–interesses incompatíveis–coexistência harmoniosa.
Polinomiologia: o polinômio volição-decisão-repetição-exatidão.
Antagonismologia: o antagonismo aceitação / rejeição; o antagonismo amizade frutífera / amizade regressiva; o antagonismo amizade ociosa / família consciencial; o antagonismo
amizade doadora / amizade credora; o antagonismo amigo / inimigo; o antagonismo amizade
/ namoro; o antagonismo amizade / paixão; o antagonismo desaprovação educada / hostilidade;
o antagonismo contraposição ideativa / ataque pessoal; o antagonismo desacordo mentalsomático / aversão emocional; o antagonismo maxidissidência cosmoética / minidissidência caprichosa; o antagonismo cosmovisão / maniqueísmo.
Paradoxologia: o binômio admiração-discordância na condição de miniparadoxo da
Conscienciologia; o paradoxo da divergência sem desunião.
Politicologia: a democracia direta; a posição política da objeção de consciência pacífica;
as bases democráticas do Estado Mundial.
Legislogia: a lei da empatia; a lei do maior esforço; a lei da interdependência consciencial; a lei da grupalidade; as leis básicas da evolução; as leis da Proexologia; a lei da interassistencialidade; a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis dos direitos interconscienciais.
Filiologia: a sociofilia; a conscienciofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia.
Holotecologia: a socioteca; a analiticoteca; a ideoteca; a heuristicoteca; a experimentoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Convivenciologia; a Intrafisicologia; a Intermissiologia; a Parassociologia; a Evoluciologia; a Autoproexologia; a Cosmoeticologia; a Exemplologia; a Megagesconologia; a Leiturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; as consciências fora do círculo de convívio atual do intermissivista; a parentela afastada.
Masculinologia: o inconvivente; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata;
o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação;
o amigo do amigo; o colega do colega; o colega distante; o ouvinte eventual; o leitor ocasional;
o teletertuliano circunstancial.
Femininologia: a inconvivente; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
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ação; a amiga da amiga; a colega da colega; a colega distante; a ouvinte eventual; a leitora ocasional; a teletertuliana circunstancial.
Hominologia: o Homo sapiens convivor; o Homo sapiens convivator; o Homo sapiens
conviventialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens amicator;
o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens
comparticipans; o Homo sapiens coperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: inconvivente intermissivista = a personalidade humana, homem ou mulher, intermissivista, mas distante do convívio do intermissivista, vivendo ainda fora da autexemplificação direta do autor ou autora da megagescon; inconvivente não intermissivista = a personalidade humana, homem ou mulher, distante do convívio do intermissivista, vivendo ainda ignorando o Curso Intermissivo, fora da autexemplificação direta do autor ou autora da megagescon,
ou obra-prima escrita, mas provável futuro leitor ou leitora dos textos da Conscienciologia.
Culturologia: a cultura da Conviviologia; a cultura do Universalismo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 inconvivente, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
03. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
04. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
05. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
06. Antipodia consanguínea: Antipodismologia; Nosográfico.
07. Binômio admiração-discordância: Conviviologia; Neutro.
08. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
09. Coedes: Conviviologia; Neutro.
10. Convivência nociva: Conviviologia; Nosográfico.
11. Descompressão consciencial: Intraconscienciologia; Neutro.
12. Facilitador da Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
13. Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
14. Plenitude convivencial: Conviviologia; Neutro.
15. Reencontro secular: Seriexologia; Neutro.

O INTERMISSIVISTA, HOMEM OU MULHER, DEVE VIVER
ATENTO AO PRINCÍPIO DA NÃO ACEPÇÃO DE PESSOAS
A FIM DE ACOLHER COM FRATERNIDADE OS INCONVIVENTES NO CÍRCULO PESSOAL DE RELAÇÕES SOCIAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive lúcido quanto à existência dos inconviventes? Está predisposto a acolhê-los fraternalmente?
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INCONVIVIALIDADE
(AUTOCONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inconvivialidade é o ato ou efeito de a consciência não conviver sadiamente em proximidade com outrem ou com os compassageiros evolutivos, seja na Socin ou na
Sociex.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo in deriva do idioma Latim, in, “privação; negação”. O vocábulo
convívio vem igualmente do idioma Latim, convivium, “banquete; festim; participação em banquete; convidado”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Inconvivência. 2. Anticonvivialidade. 3. Desconvivência. 4. Insociabilidade. 5. Incivilidade. 6. Misantropia. 7. Esquivança.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo convívio:
Anticonviviologia; convival; convivência; convivente; conviver; convivial; convivialidade; conviviarium; conviviofilia; conviviofobia; Conviviologia; conviviopatia; Cosmoconviviologia; desconvivência; inconvivialidade; neoconvivialidade.
Neologia. O vocábulo inconvivialidade e as duas expressões compostas inconvivialidade
automimética e inconvivialidade neoparadigmática são neologismos técnicos da Autoconviviologia.
Antonimologia: 1. Convivialidade. 2. Convívio. 3. Convivência. 4. Familiaridade.
5. Comensalidade. 6. Fraternismo. 7. Interassistencialidade.
Estrangeirismologia: o Conviviarium; a falta do rapport interconscins; o hollow profile
pessoal; o modus vivendi recluso; o living apart from the world; o extremo isolamento doméstico
dos jovens hikikomori; a inconvivialidade mascarada pelos anódinos relacionamentos virtuais
pela Internet.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Conviviologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os egopensenes; a egopensenidade; os fobopensenes; a fobopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade;
a carência dos ortopensenes; a carência da ortopensenidade; a falta dos evoluciopensenes; a falta
da evoluciopensenidade; os autopensenes apriorísticos; o monopólio da autopensenização egocentrada; o fechamento autopensênico nas próprias certezas absolutas; a atitude pensênica antirrecin.
Fatologia: a inconvivialidade; a autexclusão voluntária; a alienação intencional; a desconvivência rotineira; o autismo; o autencarceramento em torre de marfim; o encastelamento na
própria personalidade; o primado do egocarma; os mecanismos de defesa do egão; a hipersensibilidade às heterocríticas recebidas; a hiperperemptoriedade nas heterocríticas realizadas; as exigências ilusórias de perfeição; a visão trafarista da Humanidade; o foco nas incompatibilidades;
a desconfiança generalizada; a indisposição para o trato interconsciencial; a incapacidade empática; a convivência árida; a indiferença ao grupocarma; a esnobação aos companheiros evolutivos;
a postura evolutivamente indefensável; as reações ainda remanescentes no microuniverso consciencial da época do feudalismo; a solidão autoimposta; o eremitismo; o cenobitismo; o esnobismo; o elitismo; a imposição natural da convivialidade evolutiva; a carência ou falta de convívio
da conscin; a falta de consciência comunitária; a vida reclusa; a ignorância quanto ao sociossoma;
o grupo evolutivo; o convívio problemático na atividade profissional; a vida do adversário ideo-
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lógico; a predominância na vida social da Distancêmica sobre a Proxêmica; a busca e manutenção
das interprisões grupocármicas; os choques culturais.
Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta
da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a inconvivialidade mais sutil surge para a própria
conscin nos desempenhos das práticas diárias da tenepes; os traumas emocionais multiexistenciais
ainda atuantes na Paragenética Pessoal; o autencapsulamento energético patológico; a parapsicose
pós-dessomática; a inacessibilidade aos amparadores extrafísicos; a desconectividade com
o Cosmos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico obtusidade consciencial–antidiscernimento
evolutivo; a falta do sinergismo potente das amizades.
Principiologia: o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da convivialidade
interconsciencial inevitável e insubstituível; o princípio da interassistencialidade; a ignorância
quanto ao princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: a insubmissão aos códigos de boa convivência consensuais; a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC); o desconhecimento do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria e a prática da evolução consciencial em grupo.
Tecnologia: as técnicas da convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; as
técnicas de acesso fácil aos conhecimentos da Conscienciologia; as técnicas fraternas de evitação do elitismo cultural no universo da Conscienciologia; a técnica de acolhimento do heteroconscienciograma; o desconhecimento das técnicas paradiplomáticas; a falta da técnica de viver
evolutivamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociometrologistas.
Efeitologia: o efeito nocivo do eremitismo; os efeitos do ambiente familiar infantil no
comportamento condicionado de fuga ao convívio social; os efeitos da Paragenética na condição
do fechadismo consciencial.
Ciclologia: o ciclo de desconstrução de retroideias.
Enumerologia: a introspectividade; a inadaptabilidade; a incomunicabilidade; a inafabilidade; a inabordabilidade; a indisponibilidade; a insolidariedade.
Binomiologia: o binômio patológico egoísmo-orgulho; o binômio medo-covardia; o binômio heterocriticidade máxima–autocriticidade mínima; a falta da vivência do binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a ausência da interação amor-amizade; a interação sexochacra-laringochacra; a interação carência energética–vampirismo bioenergético.
Crescendologia: o crescendo patológico afastar-se–esconder-se–exilar-se; o crescendo
nosográfico retrair-se–ensimesmar-se–enclausurar-se; o crescendo Holofilosofia-neoparadigma.
Trinomiologia: o trinômio antievolutivo culpa-vergonha-acomodação; o trinômio antievolutivo melindres-ressentimentos-mágoas; o trinômio evolutivo fitoconvivialidade-zooconvivialidade-homineconvivialidade.
Antagonismologia: o antagonismo subcerebralidade / paracerebralidade; o antagonismo fechadismo consciencial / abertismo consciencial; o antagonismo mundinho umbilicocêntrico
/ cosmos conscienciocêntrico; o antagonismo amigo / inimigo.
Paradoxologia: o paradoxo da multidão de solitários nas grandes metrópoles globalizadas do Século XXI; o paradoxo distanciamento de conscins–superacercamento de conseneres.
Politicologia: a autocracia; a carência da democracia pura.
Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo na construção de relacionamentos mutuamente enriquecedores; a oposição patológica à lei da gregariedade humana.
Filiologia: a carência da conviviofilia.
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Fobiologia: a sociofobia; a xenofobia; a sociologicofobia; a conviviofobia; a antropofobia.
Sindromologia: a síndrome do autismo; a síndrome da mediocrização; a síndrome do
monstrengo antissocial; as síndromes depressivas; as síndromes autistas; as síndromes demenciais.
Maniologia: a dromomania.
Mitologia: o mito da independência absoluta; o mito da perfeição; o mito da solidão.
Holotecologia: a sociologicoteca; a convivioteca; a gregarioteca; a comunicoteca; a criticoteca; a recexoteca; a reurbanoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconviviologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Intrafisicologia; a Consciencioterapia; a Duplologia; a Evoluciologia; a Intermissiologia; a Cosmoeticologia; a Autopriorologia; a Comunicologia; a Grupocarmologia; a Cosmoconviviologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a conscin autista; a figurinha difícil; a conscin desambientada.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o minidissidente ideológico; o isolado; o eremita;
o arredio; o intratável; o dono da verdade.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a minidissidente ideológica; a isolada; a eremita;
a arredia; a intratável; a dona da verdade.
Hominologia: o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens inconvivator; o Homo sapiens scismaticus; o Homo sapiens esotericus; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens ideologicus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens socialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: inconvivialidade automimética = a rendição patológica da conscin
à apriorismose, aos tradicionalismos e à neofobia; inconvivialidade neoparadigmática = a ineficácia da conscin ante o princípio da descrença aplicado à neofilia das verpons conscienciológicas.
Culturologia: a cultura antissocial; a cultura individualista.
Analiticologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 aspectos fundamentais da análise cognopolitana quanto à interatividade da Conscienciologia
com a Sociologia, nos holopensenes das Cognópolis em desenvolvimento pelos conscienciólogos
(Ano-base: 2010), objetivando a Reeducaciologia na área urbana ou da convivialidade na pólis:
1. Balneário Cognópolis: o acolhimento; a recepção; o Village; os eventos.
2. Cognópolis Central: o CEAEC.
3. Fortaleza Cognópolis: o CIAJUC; o AVA; a OIC; a defesa holopensênica; a praça-forte cosmoética.
4. Oásis Cognópolis: a zona de conforto das crises de crescimento; os jardins; os pomares.
5. Pan-Cognópolis: as ICs; as ECs; a Villa Conscientia; os condomínios conscienciológicos.
6. Pararrealidade Cognópolis: a multidimensionalidade; a fôrma holopensênica da Cognópolis; a CCCE; a comunex Interlúdio.
7. União Cognopolitana: a UNICIN; o Discernimentum.
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Inadaptação. A inconvivialidade alcança o nível mais grave com a conscin, reconhecida
por si mesma como sendo intermissivista, tendo passado ou vivenciado, por determinado tempo,
em algum dos holopensenes da Cognópolis Saquarema, Cognópolis Aracê, Cognópolis IAC
e Cognópolis Foz do Iguaçu (Ano-base: 2009), e não se adaptando em nenhuma das 4 comunidades conscienciológicas. O problema, neste caso, obviamente, é estritamente pessoal, intraconsciencial, paragenético, multissecular, podendo o evoluciente, homem ou mulher, ser assistido para
resolução mais eficaz da dificuldade através dos atendimentos da Consciencioterapia.
Terapeuticologia. A cura definitiva da inconvivialidade pode ser alcançada com a autoconscientização quanto à dinâmica da evolução conjunta interassistencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inconvivialidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Acrasia: Experimentologia; Nosográfico.
03. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
04. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
05. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
06. Antipodia consciencial: Conviviologia; Neutro.
07. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
08. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
09. Companhia constrangedora: Conviviologia; Neutro.
10. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
11. Coniunctio: Conviviologia; Neutro.
12. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia; Homeostático.
13. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
14. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Surpreendência: Conviviologia; Neutro.

A INCONVIVIALIDADE, QUANDO ABSORVENTE E INTENSA, PODE REFLETIR ALGUMA CONDIÇÃO OU PERTÚRBIO
MAL RESOLVIDO DE VIDA HUMANA PRÉVIA, RECENTE,
EXPONDO O AUTISMO PESSOAL REMANESCENTE.
Questionologia. Como reage você, leitor ou leitora, à convivialidade humana? Você tem
algum problema de inconvivialidade?
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INCUBAÇÃO INTERMISSIVA
(INTERMISSIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A incubação intermissiva é o paraato, paraprocesso e paraefeito de incubar
os conhecimentos paratecnológicos, avançados, do Curso Intermissivo (CI), desenvolvidos, semeados, induzidos, inseridos, entranhados, implantados ou enxertados durante o período extrafísico da intermissão pré-ressomática das atuais conscins intermissivistas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra incubação deriva do idioma Latim, incubatio, “incubação; possessão ilegítima”, e esta de cubare, “estar deitado; estar estirado; repousar; estar deitado à mesa;
dormir com; ter relações carnais”. Apareceu no Século XVIII. O prefixo inter provém do mesmo
idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo missão procede também
do idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de missum, supino de mittere, “mover; mandar; partir; deixar ir; soltar; largar; lançar; atirar”. Surgiu no Século XIII. O sufixo ista vem do idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”.
Sinonimologia: 01. Autoincubação intermissiva. 02. Incubação pré-genética. 03. Incubação extrafísica. 04. Incubação pré-ressomática. 05. Incubação do CI. 06. Incubação mnemônica. 07. Previsão proexológica. 08. Paraconceptáculo intermissivo. 09. Útero intermissivo.
10. Útero pró-evolutivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo incubação:
aeroincubadora; autoincubação; desincubar; íncuba; incubadeira; incubador; incubadora; incubar; incubável; íncubo.
Neologia. As 3 expressões compostas incubação intermissiva, incubação intermissiva
profunda e incubação intermissiva superficial são neologismos técnicos da Intermissiologia.
Antonimologia: 1. Incubação humana. 2. Lembrança encobridora. 3. Saber transversal.
Estrangeirismologia: o inward knowledge.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às autorretrocognições intermissivas.
Filosofia: o Universalismo; a Cosmoeticologia; a Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomnemônica; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os paradidactopensenes; a paradidactopensenidade; o ato de pensenizar
multidimensionalmente; os lateropensenes; a lateropensenidade; o holopensene favorável à autolucidez; a expansão da autopensenização.
Fatologia: as ideias inatas; os constructos congênitos; as neoideias ingênitas; as protocognições ínsitas; as intuições; as inspirações; as concepções inerentes; as retroconcepções; as paleovivências; o atavismo recente sadio; a intrinsecabilidade da ideia singular; o afloramento das
neoverpons; a pesquisa dos bastidores da intrafisicalidade; a observação didática das cobaias
intrafísicas; a elaboração do futuro empreendimento proexológico.
Parafatologia: a incubação intermissiva; as vivências intermissivas; os refolhos mais
íntimos da conscin intermissivista; o período da autaprendizagem extrafísica ou autoincubação
dos CIs; as consciexes educadoras dos CIs na condição de gestoras-líderes da incubação da aprendizagem evolutiva; o CI na condição de incubadora holomnemônica holobiográfica; a previsão
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proexológica ínsita; a autoevocação sadia do passado intermissivo; os fatores paragenéticos; as
autorretrocognições lúcidas; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética
energética e parapsíquica pessoal; o extrapolacionismo parapsíquico; o senso de autocompromisso intermissivo; o autocomportamento parapsíquico inato; a aprendizagem quanto à jornada evolutiva; a oferta de recursos para o autaprimoramento; as informações pró-evolutivas à disposição
da consciex lúcida; a parapsicoteca; as Centrais Extrafísicas; o suporte paratécnico especializado
dos amparadores extrafísicos; o tratamento particularizado às necessidades específicas do intermissivista; as inovações intraconscienciais; as recins intermissivas das consciexes alunas dos CIs;
a construção de neovalores; o reforço dos talentos multimilenares; a formação de laços de cooperação interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo capacidades-interesses; o autossinergismo mnemônico.
Principiologia: o princípio da evolução interassistencial; o princípio do megafoco mentalsomático; os princípios conscienciológicos de nascença.
Codigologia: as autorreflexões sobre o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a autoconscientização quanto à teoria das interprisões grupocármicas;
a teoria da recuperação dos cons.
Tecnologia: a transmissão de tecnologias e paratecnologias evolutivas; a mnemotécnica
dentro da Holomnemônica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: os efeitos da autoparaprocedência; os efeitos do tempo de incubação intermissiva na autoconfiança quanto às próprias potencialidades.
Neossinapsologia: a fixação das neossinapses intermissivas básicas.
Ciclologia: o ciclo período intermissivo–vida intrafísica; o ciclo intermissão preparatória–intrafisicalidade executiva–pós-dessomática avaliativa.
Binomiologia: o binômio incubadora intermissiva dos CIs–incubadora intraconsciencial de verpons; o binômio comportamento inato–comportamento aprendido; o exercício do binômio autocrítica-heterocrítica; o estudo do binômio recebimento-retribuição; a promoção do binômio autonomia-autossustentabilidade.
Interaciologia: a interação conceptáculo extrafísico–conceptáculo intrafísico; a interação incubação intermissiva–autoincubação consciencial; a interação CCCI-CCCE.
Crescendologia: o crescendo neoideias intermissivas–neoideias intrafísicas; o crescendo da criatividade gesconológica extrafisicalidade-intrafisicalidade; o crescendo pedagógico
CI-IC.
Trinomiologia: o trinômio evolutivo humano útero-criadouro-incubadora; o trinômio
crescente pré-incubação (seleção)–incubação intermissiva (preparação)–pós-incubação intrafísica (consecução); o trinômio evolutivo multidimensional CI-IC-megagescon; o trinômio ofiex-dimenex-reurbex; o trinômio fortalecimento-capacitação-aperfeiçoamento.
Polinomiologia: o polinômio acolhimento intermissivo (despertamento consciencial)–esclarecimento intermissivo (orientações evolutivas)–encaminhamento intermissivo (planejamento
proexológico)–follow up extrafísico (amparabilidade de função); o polinômio empreendedor aquisição-consecução-distribuição-colheita.
Antagonismologia: o antagonismo memória vulgar / zum mnemônico.
Paradoxologia: o paradoxo consciência imortal–soma perecível.
Politicologia: as políticas de admissão aos Cursos Intermissivos pré-ressomáticos; a lucidocracia; a proexocracia; a conscienciocracia (Cognópolis).
Legislogia: as leis da meritocracia evolutiva; as leis do retorno; a lei do maior esforço
evolutivo.
Filiologia: o surgimento definitivo da evoluciofilia.
Sindromologia: as estratégias de profilaxia da síndrome do estrangeiro.
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Holotecologia: a evolucioteca; a proexoteca; a retrocognoteca; a intermissioteca;
a consciencioteca; a parapsicoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Extrafisicologia; a Ressomatologia; a Parapedagogiologia; a Holomnemônica; a Proexologia; a Evoluciologia; a Parassociologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intermissor; o Homo sapiens incubator; o Homo sapiens
parapsychicus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens conscientiens; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens prioritarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: incubação intermissiva profunda = a do jovem lúcido, ainda na fase da
adolescência, com retrocognições do CI pessoal e já dedicado à vivência técnica da inversão existencial; incubação intermissiva superficial = a do senhor descobrindo o CI pessoal e a Conscienciologia, somente aos 50 anos de idade física.
Culturologia: a cultura intermissiva; a cultura parapsíquica cosmoética.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a incubação intermissiva, 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. Bagagem pré-ressomática: Intermissiologia; Neutro.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
Instituição Conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
Intermissão mudancista: Intermissiologia; Homeostático.
Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
Memória básica: Holomnemônica; Neutro.
Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
Taxologia das megagestações: Autoproexologia; Homeostático.
Tempo dos Cursos Intermissivos: Parapedagogiologia; Homeostático.
Verponarium: Verponologia; Homeostático.
Zum mnemônico: Autorretrocogniciologia; Neutro.

O PERCENTUAL DA DENSIDADE DA INCUBAÇÃO
DO CI, PRÉ-RESSOMÁTICO, AFLORA CLARAMENTE
NA CONSECUÇÃO DAS OBRAS DA PROÉXIS PESSOAL,
DA CONSCIN INTERMISSIVISTA, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ter concluído o Curso Intermissivo pré-ressomático? Qual nível da densidade de incubação intermissiva aflorou em você?
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INCUBADORA CONSCIENCIOLÓGICA
(NEOVERPONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A incubadora conscienciológica é a instituição da Conscienciologia capaz
de gerar empreendimentos teáticos, tarísticos e multidimensionais a partir de neoverpons cosmoéticas evolutivas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo incubar deriva do idioma Latim, incubare, “estar deitado em ou sobre; estar estendido em ou sobre”. Surgiu no Século XVI. A palavra incubadora apareceu no Século XIX. O vocábulo consciência procede do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento
de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do
verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia
provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático
de 1 tema”.
Sinonimologia: 01. Incubadeira conscienciológica. 02. Criadouro conscienciológico.
03. Útero conscienciológico. 04. Matriz conscienciológica. 05. Fomentadora conscienciológica.
06. Viveiro conscienciológico. 07. Ninho conscienciológico. 08. Incubadora tecnológica.
09. Incubadora verponológica. 10. Incubadora cosmoeticológica.
Neologia. As 4 expressões compostas incubadora conscienciológica, incubadora conscienciológica mínima, incubadora conscienciológica média e incubadora conscienciológica máxima são neologismos técnicos da Neoverponologia.
Antonimologia: 1. Holopensene estéril. 2. Holopensene antineopensenológico. 3. Núcleo conservantista. 4. Ambiente apriorismótico. 5. Atmosfera esterilizante.
Estrangeirismologia: o know-how de qualificação paratécnica assistencial; a open mind;
o Heuristicarium; o Verponarium; os achados ou findings pessoais; o upgrade heurístico; o insight providencial; o brainstorming.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da neoverponalidade pessoal.
Filosofia. As resoluções pautadas no trinômio holofilosófico Universalismo-Maxifraternologia-Cosmoeticologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da racionalidade paracientífica; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade.
Fatologia: a incubadora conscienciológica; o empreendedorismo conscienciológico; os
núcleos de inteligência das especialidades conscienciológicas; o suporte da implantação do conscienciocentrismo; a cosmoeticidade vivida; o convívio traforístico; o valor da verbação; o primado dos resultados tarísticos; o megafoco na expansão das autoconsciencialidades; a exemplificação das neoverpons da Conscienciologia; a formação de completistas existenciais, homens e mulheres; os repositórios da sabedoria, da polimatia e da Erudiciologia; a Internet considerada incubadora e fomentadora do saber universal; a residência proexológica na condição de incubadora
pessoal de verpons; os Colégios Invisíveis da Conscienciologia considerados incubadoras de paratécnicas; o CINEO considerado incubadora de neologismos; o Verponarium enquanto incubadora de neoverpons; o Tertuliarium na condição de incubadora de talentos e experts em Conscienciologia; o Curso Intermissivo considerado eficiente incubadora holomnemônica e holobiográfica.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a intermissividade pragmática da conscin intermissivista; o empenho em replicar intrafisicamente as pararrealidades avançadas; os métodos para a conectividade
inerente às iniciativas tarísticas; a Central Extrafísica de Energia (CEE) enquanto incubadora de
energias conscienciais cosmoéticas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo criatividade responsável–ousadia calculada; o sinergismo racionalidade científica–racionalidade paracientífica; o sinergismo paratecnologias assistenciais–tecnologias comunicativas.
Principiologia: o princípio da perseverança pesquisística; a abertura da cortina do nicho do princípio da descrença (Holociclo); o princípio da evolução conjunta interassistencial;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando a Heurística individual;
a elaboração do código grupal de Cosmoética (CGC).
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 paracérebro; 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; a teoria
do vínculo consciencial.
Tecnologia: a técnica heurística da pesquisa; a técnica do detalhismo; a técnica da
exaustividade; as técnicas da comunicação científica; a técnica evolutiva da autovisão prioritária; a técnica de elaboração da retrossenha pessoal; a técnica do entrelinhamento lógico; as técnicas conscienciométricas assinalando os vestígios do passado multiexistencial; as técnicas da
Metodologia Científica; as paratécnicas da Parametodologia Científica; as paratécnicas de encapsulamento ambiental; as paratécnicas da heterodesassedialidade; o acesso facilitado à Paratecnologia Interdimensional; a Paratecnologia da reeducação consciencial.
Voluntariologia: a compreensão teática das políticas multidimensionais do 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. Os laboratórios conscienciológicos em geral
são incubadoras de paravivências.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Infocomunicologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Verponologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível dos Gestores Conscienciológicos.
Efeitologia: o efeito halo das neoideias; o efeito da ousadia criativa; os efeitos da descoberta no status quo.
Neossinapsologia: os geradores de neossinapses; as neossinapses geradoras de descobertas; a lateropensenidade e as sinapses livres; as neossinapses da criatividade; as neossinapses
das neodescobertas de neo-horizontes; o favorecimento à formação de neossinapses conscienciocêntricas; a adequação das paraneossinapses intermissivas às demandas de contextos intrafísicos.
Ciclologia: o ciclo da descoberta; o ciclo das neoideias; o ciclo inventivo de primeneres; o ciclo descoberta-manutenção; o ciclo das descobertas simultâneas; o ciclo problema-solução; o ciclo análise-síntese.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio criatividade-racionalidade; o binômio autolucidez-autocriatividade; o binômio criatividade–quebra de regras; o binômio
percepção-parapercepção; o binômio autorraciocínio-autotranspiração; o binômio Heuristicolo-
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gia-Etologia; o binômio interocepção-exterocepção; o binômio talento pesquisístico–paciência;
o binômio da inventividade ver o visto por todos–pensar o não pensado por ninguém; a teática
grupal do binômio admiração-discordância; a promoção do binômio autonomia-sustentabilidade.
Interaciologia: a interação atributos intraconscienciais–invento-descoberta; a interação neoideia-Proxêmica; a interação dos nichos das neoideias; a interação componentes do nicho–desenvolvimento do nicho; a interação Cognópolis-Socin; a interação ICs-ECs; a interação
neoparadigma-Neociências; a interação versatilidade-criatividade; a interação novo olhar–nova
paisagem; a interação pioneirismo-surpreendência; a interação descoberta-transgressão; a interação incubadora conscienciológica–incubadora paratecnológica; a interação Cognópolis-Interlúdio; a interação CCCI-Socin.
Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoideia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo da criatividade gesconológica extrafisicalidade-intrafisicalidade; o crescendo acumulabilidade cognitiva–criatividade
heurística; o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada; o crescendo indício-prova; o crescendo sondagem-ponderação-constatação; o crescendo evolutivo neocognições-neoperspectivas-neoconstatações; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo tenepes-ofiex.
Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio
Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-supertópico; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio (aliteração) constructo-conceito-cognição; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original–
–experimentação–síntese; o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio curiosidade pesquisística–produtividade laboral–flexibilidade autopensênica; o trinômio evolutivo
humano útero-criadouro-incubadora; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio estruturação-organização-gestão; o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio criatividade-funcionalidade-usabilidade-confiabilidade;
o polinômio sedentarismo-inoperância-incriatividade-hibernação; o polinômio problematização-dedução-experimentação-invenção; o polinômio nortear-consolidar-difundir-expandir.
Antagonismologia: o antagonismo neoideia / Zeitgeist; o antagonismo criatividade
/ anticriatividade; o antagonismo criatividade / trivialidade; o antagonismo suposição / descoberta; o antagonismo descoberta individual / descoberta coletiva; o antagonismo descoberta acidental / descoberta intencional; o antagonismo descoberta usual / descoberta brilhante; o antagonismo incubadora conscienciológica / incubadora eletronótica.
Paradoxologia: o paradoxo do achado inusitado considerado consensualmente óbvio
após a revelação.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a invexocracia; a conscienciocracia; a meritocracia; a parapsicocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço heurístico ou neoverponológico.
Filiologia: a tecnofilia; a intelectofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a enciclopediofilia;
a mnemofilia; a cienciofilia.
Mitologia: o mito da criatividade instantânea sem autesforço ou o mito da inspiração
sem transpiração.
Holotecologia: a evolucioteca; a proexoteca; a retrocognoteca; a intermissioteca;
a consciencioteca; a parapsicoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Neoverponologia; a Heuristicologia; a Intermissiologia; a Extrafisicologia; a Ressomatologia; a Parapedagogiologia; a Holomnemônica; a Proexologia; a Evoluciologia; a Parassociologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Conscienciocentrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: incubadora conscienciológica mínima = a criação da Conscienciologia,
a Instituição Conscienciocêntrica (IC), isolada, capaz de gerar empreendimentos teáticos, tarísticos e multidimensionais a partir de neoverpons cosmoéticas evolutivas; incubadora conscienciológica média = a criação da Conscienciologia, a União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN), capaz de gerar empreendimentos teáticos, tarísticos e multidimensionais
a partir de neoverpons cosmoéticas evolutivas; incubadora conscienciológica máxima = a criação
da Conscienciologia, a Cidade do Conhecimento, Cognópolis, capaz de gerar empreendimentos
teáticos, tarísticos e multidimensionais a partir de neoverpons cosmoéticas evolutivas.
Culturologia: a Paraculturologia da Neoverponologia; a cultura do Parapsiquismo Interassistencial Cosmoético; a Paraculturologia da Conscienciologia.
Incubadorologia. Os fatos comprovam ser o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), em Foz do Iguaçu, Paraná, prolífica incubadora de talentos e Instituições Conscienciocêntricas (ICs), gerando, inclusive, outras incubadoras da Conscienciologia, com sedes
próprias, por exemplo, estas 7 (Ano-base: 2011), aqui dispostas na ordem alfabética:
1. ARACÊ: Associação Internacional para Evolução da Consciência, em Venda Nova
do Imigrante, no Estado do Espírito Santo.
2. ASSINVÉXIS: Associação Internacional de Inversão Existencial, em Foz do Iguaçu.
3. EVOLUCIN: Associação Internacional de Conscienciologia para Infância.
4. IAC: Internacional Academy of Consciousness, em Evoramonte, Portugal.
5. IIPC: Campus de Pesquisas do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, Saquarema, no Estado do Rio de Janeiro.
6. INTERCAMPI: Associação Internacional dos Campi de Pesquisas da Conscienciologia, em Natal, no Rio Grande do Norte.
7. OIC: Organização Internacional de Consciencioterapia, em Foz do Iguaçu.
Educandários. Além das instituições indicadas, o mesmo CEAEC, na condição de Universidade Aberta da Conscienciologia, através dos departamentos Holociclo e Holoteca, vem
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constituindo potente incubadora de educandários gerando, dentre outros produtos tarísticos, estes
11, aqui dispostos em ordem alfabética:
01. Escola de Conscienciômetras Conscienciológicos.
02. Escola de Debatedores Conscienciológicos.
03. Escola de Docentes Conscienciológicos.
04. Escola de Epicons Conscienciológicos.
05. Escola de Escritores Conscienciológicos.
06. Escola de Invexologistas Conscienciológicos.
07. Escola de Lexicógrafos Conscienciológicos.
08. Escola de Parapercepciologistas Conscienciológicos.
09. Escola de Pesquisadores Conscienciológicos.
10. Escola de Tenepessistas Conscienciológicos.
11. Escola de Verbetógrafos Conscienciológicos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a incubadora conscienciológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
02. Antimodelo: Paradigmologia; Homeostático.
03. Autorrealidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
04. Confutaciologia: Contradiciologia; Neutro.
05. Descoberta: Heuristicologia; Neutro.
06. Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
07. Imagística: Mentalsomatologia; Neutro.
08. Incubação intermissiva: Intermissiologia; Homeostático.
09. Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.
10. Instituição Conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
11. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
12. Núcleo de inteligência: Discernimentologia; Homeostático.
13. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Saber transversal: Autocogniciologia; Neutro.
15. Taxologia das megagestações: Autoproexologia; Homeostático.

TODA INSTITUIÇÃO DA CONSCIENCIOLOGIA TENDE
A TORNAR-SE INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS
TEÁTICOS, TARÍSTICOS E MULTIDIMENSIONAIS EM FUNÇÃO DAS NEOVERPONS COSMOÉTICAS EVOLUTIVAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é voluntário ou voluntária da Conscienciologia?
A instituição na qual você colabora é incubadora de quais categorias de empreendimentos?
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INCUBADORA PARATECNOLÓGICA
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A incubadora paratecnológica é o holopensene de alto nível de empreendimentos interassistenciais e verponológicos, propício às megagestações conscienciais das maxiproéxis, em nível de discernimento cosmoético evolutivo, empregando as técnicas paratecnológicas possíveis, sobrepujando as barreiras interdimensionais, específico da Cognópolis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra incubar vem do idioma Latim, incubare, “estar deitado em ou sobre; estar estendido em ou sobre; pesar; estar de guarda a alguma coisa; guardar com cuidado; tomar posse de; usurpar”. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo tecnologia procede do mesmo idioma Grego, tekhnología, “tratado ou dissertação sobre alguma Arte; exposição das regras de determinada Arte”, constituído pelo radical tekne, “Arte manual; artesania; indústria; habilidade”, e lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Paratecnologia da Cognópolis. 2. Empreendedorismo cognopolitano.
Neologia. As 3 expressões compostas incubadora paratecnológica, incubadora paratecnológica grupal e incubadora paratecnológica pessoal são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Incubadora tecnológica. 2. Empreendedorismo convencional.
Estrangeirismologia: o know-how de qualificação paratécnica assistencial; a open mind;
o Heuristicarium; o Verponarium; os achados ou findings pessoais; o upgrade heurístico; o insight providencial; o brainstorming.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência pessoal da interassistencialidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Interassistenciologia; os paratecnopensenes;
a paratecnopensenidade; o holopensene favorável à racionalidade paracientífica; o holopensene
propício à incubação de neoverpons; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: a incubadora paratecnológica; as técnicas da Cognópolis; o empreendedorismo interassistencial; a convergência de intermissivistas na Cognópolis; a incubação de gescons
nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); as boas ideias transformadas em ações evolutivas;
a construção de condições para a utilização intrafísica das paratecnologias; a busca da superação
das barreiras interdimensionais; os empreendimentos interassistenciais de base paratecnológica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a intermissibilidade; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático;
o desenvolvimento de parapotencialidades no CI pré-ressomático; o corpus teático do CI aplicado
à Socin e à Sociex; a parapreceptoria paratécnica especializada.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo criatividade responsável–ousadia calculada; o sinergismo racionalidade científica–racionalidade paracientífica; o sinergismo paratecnologias assisten-
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ciais–tecnologias comunicativas; o sinergismo paratecnologias intermissivas–tecnologia intrafísica.
Principiologia: o princípio da perseverança pesquisística; a abertura da cortina do nicho do princípio da descrença (Holociclo); o princípio da evolução conjunta interassistencial;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando a Heurística individual;
a elaboração do código grupal de Cosmoética (CGC).
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 paracérebro; 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; a teoria
do vínculo consciencial; a teoria da reurbex e as contribuições individuais e grupais gota a gota.
Tecnologia: a técnica heurística da pesquisa; a técnica do detalhismo; a técnica da
exaustividade; as técnicas da comunicação científica; a técnica evolutiva da autovisão prioritária; a técnica de elaboração da retrossenha pessoal; a técnica do entrelinhamento lógico; as técnicas conscienciométricas assinalando os vestígios do passado multiexistencial; as técnicas da
Metodologia Científica; as paratécnicas da Parametodologia Científica; as paratécnicas de encapsulamento ambiental; as paratécnicas da heterodesassedialidade; o acesso facilitado à Paratecnologia Interdimensional; a Paratecnologia da reeducação consciencial; o núcleo de Inovações Paratecnológicas.
Voluntariologia: a compreensão teática das políticas multidimensionais do voluntariado
conscienciológico; a instrumentalização do voluntariado integrado ao paravoluntariado.
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; o laboratório conscienciológico da tenepes.
Os laboratórios conscienciológicos em geral são incubadoras de paravivências.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Infocomunicologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Verponologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível dos Gestores Conscienciológicos.
Efeitologia: o efeito halo das neoideias; o efeito da ousadia criativa; os efeitos da descoberta no status quo; os efeitos evolutivos grupais da incubadora paratecnológica.
Neossinapsologia: os geradores de neossinapses; as neossinapses geradoras de descobertas; a lateropensenidade e as sinapses livres; as neossinapses da criatividade; as neossinapses
das neodescobertas de neo-horizontes; o favorecimento à formação de neossinapses conscienciocêntricas; a adequação das paraneossinapses intermissivas às demandas de contextos intrafísicos; o favorecimento à formação de neossinapses paratecnológicas.
Ciclologia: o ciclo da descoberta; o ciclo das neoideias; o ciclo inventivo de primeneres; o ciclo descoberta-manutenção; o ciclo das descobertas simultâneas; o ciclo problema-solução; o ciclo análise-síntese.
Enumerologia: a Intermissiologia Aplicada; a teática conscienciológica; a aprendizagem
paracultural; a revinculação paraprocedencial; a potencialização parapsíquica; a capacitação paratecnológica; a Cosmoética Pragmática.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio criatividade-racionalidade; o binômio autolucidez-autocriatividade; o binômio criatividade–quebra de regras; o binômio
percepção-parapercepção; o binômio autorraciocínio-autotranspiração; o binômio Heuristicologia-Etologia; o binômio interocepção-exterocepção; o binômio talento pesquisístico–paciência;
o binômio da inventividade ver o visto por todos–pensar o não pensado por ninguém; a teática
grupal do binômio admiração-discordância; a promoção do binômio autonomia-sustentabilidade.
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Interaciologia: a interação atributos intraconscienciais–invento-descoberta; a interação neoideia-Proxêmica; a interação dos nichos das neoideias; a interação componentes do nicho–desenvolvimento do nicho; a interação Cognópolis-Socin; a interação ICs-ECs; a interação
neoparadigma-Neociências; a interação versatilidade-criatividade; a interação novo olhar–nova
paisagem; a interação pioneirismo-surpreendência; a interação descoberta-transgressão; a interação incubadora conscienciológica–incubadora paratecnológica; a interação Cognópolis-Interlúdio; a interação CCCI-Socin; a interação incubação paratecnológica–eclosão parapsíquica.
Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoideia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo da criatividade gesconológica extrafisicalidade-intrafisicalidade; o crescendo acumulabilidade cognitiva–criatividade
heurística; o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada; o crescendo indício-prova; o crescendo sondagem-ponderação-constatação; o crescendo evolutivo neocognições-neoperspectivas-neoconstatações; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo laborioso e paulatino da formação paratecnológica
evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio
Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-supertópico; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio (aliteração) constructo-conceito-cognição; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original–
–experimentação–síntese; o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio estruturação-organização-gestão; o trinômio curiosidade pesquisística–produtividade laboral–flexibilidade autopensênica; o trinômio evolutivo humano útero-criadouro-incubadora; o trinômio
acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio estruturação-organização-gestão; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio suporte paratécnico–acompanhamento–aprimoramento.
Polinomiologia: o polinômio criatividade-funcionalidade-usabilidade-confiabilidade;
o polinômio sedentarismo-inoperância-incriatividade-hibernação; o polinômio problematização-dedução-experimentação-invenção; o polinômio nortear-consolidar-difundir-expandir.
Antagonismologia: o antagonismo neoideia / Zeitgeist; o antagonismo criatividade
/ anticriatividade; o antagonismo criatividade / trivialidade; o antagonismo suposição / descoberta; o antagonismo descoberta individual / descoberta coletiva; o antagonismo descoberta acidental / descoberta intencional; o antagonismo descoberta usual / descoberta brilhante; o antagonismo incubadora paratecnológica / incubadora eletronótica.
Paradoxologia: o paradoxo do achado inusitado considerado consensualmente óbvio
após a revelação.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a invexocracia; a conscienciocracia; a meritocracia; a parapsicocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço heurístico ou neoverponológico.
Filiologia: a tecnofilia; a intelectofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a enciclopediofilia;
a mnemofilia; a cienciofilia.
Mitologia: o mito da criatividade instantânea sem autesforço ou o mito da inspiração
sem transpiração.
Holotecologia: a evolucioteca; a proexoteca; a retrocognoteca; a intermissioteca;
a consciencioteca; a parapsicoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Neoverponologia; a Heuristicologia; a Intermissiologia; a Extrafisicologia; a Ressomatologia; a Parapedagogiologia; a Holomnemônica;
a Proexologia; a Evoluciologia; a Parassociologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Conscienciocentrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a cobaia-intermissivista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: incubadora paratecnológica grupal = o holopensene, mais comum, de alto nível de empreendimentos interassistenciais e verponológicos, propício às megagestações conscienciais das maxiproéxis, em nível de discernimento cosmoético evolutivo, empregando as técnicas paratecnológicas possíveis, sobrepujando as barreiras interdimensionais, específico da Cognópolis; incubadora paratecnológica pessoal = o holopensene, mais raro, de alto nível de empreendimentos interassistenciais e verponológicos, propício às megagestações conscienciais das maxiproéxis, em nível de discernimento cosmoético evolutivo, empregando as técnicas paratecnológicas possíveis, sobrepujando as barreiras interdimensionais, específico de determinada conscin lúcida, intermissivista, consciencióloga, minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a cultura da Interassistenciologia; a cultura
parapsíquica cosmoética.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a incubadora paratecnológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
02. Antimodelo: Paradigmologia; Homeostático.
03. Autorrealidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
04. Descoberta: Heuristicologia; Neutro.
05. Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
06. Incubação intermissiva: Intermissiologia; Homeostático.
07. Incubadora conscienciológica: Neoverponologia; Homeostático.
08. Instituição Conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
Núcleo de inteligência: Discernimentologia; Homeostático.
Racionalidade paracientífica: Holomaturologia; Neutro.
Reprodução intrafísica: Intrafisicologia; Neutro.
Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
Saber transversal: Autocogniciologia; Neutro.
Taxologia das megagestações: Autoproexologia; Homeostático.

A INCUBADORA PARATECNOLÓGICA É MANTIDA PELO
HOLOPENSENE DE ALTO NÍVEL DE EMPREENDIMENTOS
INTERASSISTENCIAIS E VERPONOLÓGICOS, PROPÍCIO
ÀS MEGAGESTAÇÕES PRÓPRIAS DAS MAXIPROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está a par da realidade da incubadora paratecnológica? Na condição de colaborador(a) participante ou de promotor(a) da incubação paratecnológica?
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INCUNÁBULO PROJECIOLÓGICO
(HOLOMEMORIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O incunábulo projeciológico é o início, origem, berço das publicações técnico-científicas, responsável pela proposição da Neociência Projeciologia, especialidade da Conscienciologia, constituindo marco textual e agente retrocognitor no Planeta Terra, para a primeira
geração de intermissivistas egressos do Curso Intermissivo (CI).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo incunábulo provém do idioma Latim, incunabilum, “o que serve de ornato a um berço; local de nascimento; desde o início; princípio”. Surgiu no Século XVIII.
O vocábulo projeção procede igualmente 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 mesmo Século XVIII. O elemento de composição logia deriva do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento
sistemático de 1 tema”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Primeiros livros da Ciência Projeciológica. 02. Marco pensenográfico impresso da Projeciologia. 03. Primeiras publicações projeciológicas. 04. Berço escrito projeciológico. 05. Início textual da Projeciologia. 06. Primeiras obras projeciológicas. 07. Começo
bibliográfico da Projeciologia. 08. Origem impressa da Projeciologia. 09. Momento inicial da
Projeciologia. 10. Cimélio projeciológico.
Neologia. As 3 expressões compostas incunábulo projeciológico, incunábulo projeciológico técnico e incunábulo projeciológico científico são neologismos técnicos da Holomemoriologia.
Antonimologia: 1. Centésima publicação projeciológica. 2. Glossário projeciológico.
3. Tratado projeciológico. 4. Dicionário projeciológico. 5. Primeira publicação religiosa.
Estrangeirismologia: o best-seller efêmero sem conteúdo; a popularização del viaggio
astrale; o vade mecum projeciológico; a espontaneidade do fenômeno da near death experience
(EQM); a masterpiece gescônica; o dernier cri da moda literária de autajuda; os primórdios pesquisísticos da out of body experience (OBE); o desconhecimento do ballonnement energossomático pré-projetivo; o breakthrough psicossomático; o reminder intermissivo através da Projeciologia; o detto e fatto do fenômeno projetivo; o timeline da Projeciologia; a démarche exitosa da
Conscienciologia tendo a Projeciologia na condição de arauto.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao despertar da humanidade pela Autoconscientização Multidimensional (AM).
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares ilustrando o tema: – Projecto ergo sum. Projeções lúcidas pacificam. Autoprojetor: vida dupla. Projeções favorecem assistências. Materialismo: coma projetivo. Projeções conscientes curam.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal paracientífico; a autopensenidade fenomenológica;
a autopensenização pró-projetiva; o materpensene projeciológico; os projeciopensenes; a projeciopensenidade; os bibliopensenes; a bibliopensenidade.
Fatologia: o incunábulo projeciológico; o impacto das obras técnico-científicas pioneiras sobre projeção da consciência nos projetores intermissivistas; o resgate historiográfico exaustivo do fenômeno projetivo com autolucidez, presente nas civilizações humanas; a pesquisa internacional da projetabilidade humana lúcida; a importância da pesquisa historiográfica em bibliotáfio; o livro Diarii Spiritualis (1743), de Emanuel Swedenborg (1688–1772); o pioneirismo das
pesquisas de experiências de quase morte (EQM) relatadas no livro Vida Além da Vida (Life After
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Life),de Raymond A. Moody Jr. (1944–); os albores da Era Consciencial; o valor do diário projetivo pessoal (projeciografotécnica) publicado; os primeiros experimentos laboratoriais sobre
a projeção consciente relatadas no livro Projeção Astral (Astral Projection); a doutrinação religiosa abortando, pelo temor, prenúncios da projeção lúcida em projetores jejunos; os medos infundados sobre projeções, estimulados pelo misticismo; os dados experimentais fisicalistas, criando hipóteses frágeis e falsas sobre a projeção consciente; o estímulo do livro técnico sobre projetabilidade à autopesquisa da conscin; o incentivo ao registro diuturno das experiências extracorpóreas naturais; os feitos históricos notáveis da Projeciologia; as possibilidades assistenciais abertas nos relatos projetivos; as tertúlias projeciológicas iniciadas na década de 1980 agregando centenas de intermissivistas projetores; o desenvolvimento da projetabilidade lúcida (PL) da Humanidade; o pioneirismo de Janet Lee Mitchell nos estudos da OBE, renomada pesquisadora estadunidense atuante na American Society for Psychical Research (ASPR) nos primórdios das pesquisas
laboratoriais; as pesquisas sobre a misteriosa Miss Z, primeira cobaia humana do Período Científico da Projeciologia (1966); o incunábulo projeciológico gerando a primeira instituição de pesquisa da projeção consciente, o Centro da Consciência Contínua (CCC), fundado em 6 de setembro de 1981; a relevância dos grupos de pesquisa pioneiros, formados por projetores conscientes.
Parafatologia: a Era da Autoconscientização Multidimensional (AM) apontada pela primeira obra projeciológica; a experiência do estado vibracional (EV) profilático pré-projetivo descrita no diário projeciológico; a Era da Autoprojetabilidade Consciente; o domínio bioenergético
favorecendo a projetabilidade lúcida; a Parepistemologia das ciências parapsíquicas com fundamentos multidimensionais; as projeções mentaissomáticas; a desinformação sobre catalepsia projetiva desdramatizada pelo autor-projetor; a aura projetiva; a complexidade da memória quádrupla
experimentada pelo projetor; a psicofonia projetiva; a biparacerebralidade pré-projetiva identificada pelo leitor; a holomemória fiel depositária das vivências extrafísicas; as paralembranças;
a telecinesia extrafísica; os grupos volitativos; os parassocorristas projetores atuando nos resgates
conscienciais extrafísicos; o levantamento paracientífico dos fenômenos projetivos; as pararrealidades ignoradas pela conscin comum; o aumento dos percentuais de projetores lúcidos na atual
etapa das reurbanizações extrafísicas (reurbexes); o descobrimento inexorável da Cosmoética pelos seres humanos através da projetabilidade lúcida (PL); o esforço dos amparadores técnicos em
projeção consciente libertando a Humanidade dos corpos físicos durante o sono fisiológico; a psicosfera projetiva inata; a eficácia da projecioterapia; o domínio das energias conscienciais (ECs)
na condição de gazua multidimensional; a autossinalética energoparapsíquica projetiva; o sono
parafisiológico ou paracomatose evolutiva de consciexes ao término de vida trancada; o tira-teima muldimensional da conscin alternante descortinando as pararrealidades sem intermediários; as
experiências de projeção do holossoma semidesmaterializado da conscin, manifestando-se em
planetas distantes; a atitude pró-projeção consciente; o desaparecimento extrafísico súbito do projetor; o desconforto admonitório do cordão de prata avisando o retorno eminente do projetor ao
soma; a experiência de cosmoconsciência; o nível avançado da pangrafia técnico-científica em relação à psicografia psicossomática; os travões autoprojetivos; as lavagens cerebrais e paracerebrais da humanidade quanto à morte biológica; o descortino parapsíquico cosmovisiológico na
experiência extracorporal; a prática da tenepes incentivando a projeção assistencial; o realismo
evolutivo no atendimento assistencial a consciexes familiares parapsicóticas pós-dessomáticas;
o livro na condição de retrossenha intermissiva para alunos dos CIs; as descobertas, invenções
e teorias captadas através de estados alterados de consciência (EAC); a presença dos amparadores
desde tempos imemoriais acompanhando e intercedendo no curso evolutivo da Humanidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo projecionista-projeciólogo; o sinergismo autoirrompimento-heteroirrompimento do psicossoma; o sinergismo estudo exaustivo–empenho projetivo;
o sinergismo autexperimentador-testemunha; o sinergismo estado vibracional–autodefesa proje-
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tiva; o sinergismo assistencialidade-projetabilidade; o sinergismo vontade-projetabilidade; o sinergismo ECs-projeção.
Principiologia: os paraprincípios da Projeciologia; o princípio dos autesforços projetivos; o princípio pessoal da interassistência; os princípios paradireitológicos necessários ao desenvolvimento da autoprojetabilidade lúcida; o princípio da descrença (PD) teático; o princípio
cosmoético de o melhor ser para todos; o princípio evolutivo da projeção consciente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); os códigos projetivos; o código paradiplomático nas abordagens extrafísicas; o código
do projetor lúcido; os códigos paradireitológicos vigentes; os códigos multidimensionais; os códigos da interassistência.
Teoriologia: a teoria da projetabilidade lúcida; a teoria das parapesquisas; a teoria holossomática; a teoria dessomática; a teoria ressomática; a teoria parafenomenológica; a teoria
da amparabilidade extrafísica; a teoria da interassistência.
Tecnologia: a técnica projetiva do espelho; a técnica projetiva da vela; a técnica projetiva da abertura da porta; a técnica projetiva do jejum; a técnica projetiva através do EV; a técnica da projeção assistida; a técnica da saturação mental projetiva pela leitura de obras afins.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da projeção lúcida; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium;
o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico das
técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico Gesconarium; o laboratório conscienciológico Pensenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível dos Projetores
Lúcidos; o Colégio Invisível dos Projeciólogos; o Colégio Invisível dos Autopesquisadores Parapsíquicos; o Colégio Invisível dos Autores Conscienciológicos; o Colégio Invisível dos Epicons;
o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito evolutivo da projeção consciente; o efeito reciclador da projetabilidade lúcida; o efeito reeducador da experiência fora do corpo; o efeito diferenciador da saída do
corpo físico; o efeito balizador do desdobramento; o efeito divulgador da projeção astral; o efeito amplificador da experiência extracorporal voluntária; os efeitos do psicossoma lastreado na
paralucidez.
Neossinapsologia: as neossinapses autoprojetivas; as neossinapses dos neocons projetivos; as neossinapses parapsíquicas; as neossinapses psicossomáticas; as neossinapses mentaissomáticas; as neossinapses paracerebrais; as neossinapses energéticas; as neossinapses holochacrais.
Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo dessoma-ressoma; o ciclo mobilização básica de
energias (MBE)–estado vibracional profilático; o ciclo vivência-registro; o ciclo da sinalética
energoparapsíquica; o ciclo holossomático; o ciclo interassistencial.
Enumerologia: as projeções semiconscientes; as projeções lúcidas; as projeções seriadas; as exoprojeções; as projeções de consciência contínua; as projeções do adeus; as projeções
energéticas.
Binomiologia: o binômio autolucidez-autorrememoração; o binômio coincidência-descoincidência; o binômio cordão de prata–cordão de ouro; o binômio projeção-desassédio; o binômio proxêmica-cronêmica; o binômio morte clínica aparente–EQM; o binômio vida intrafísica–vida extrafísica.
Interaciologia: a interação personalidade autotélica–personalidade exotélica; a interação força centrífuga de atração–força centrípeta de rendição à verpon; a interação egoísmo-monoideísmo; a interação autoconsciência-heteroconsciência; a interação intraconsciência-extraconsciência; a interação sonho lúcido–projeção semiconsciente; a interação micro-macro.
Crescendologia: o crescendo irrompimento do psicossoma–irrompimento do paracérebro; o crescendo zumbido auditivo–sons intracranianos; o crescendo visual humano–paravisual;
o crescendo projeção semiconsciente–projeção de consciência contínua; o crescendo fenomênico
da aura projetiva; o crescendo hipnopompia–vigília física; o crescendo discípulo-mentor; o crescendo preceptoria-parapreceptoria.
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Trinomiologia: o trinômio devaneio-hipnagogia-hipnopompia; o trinômio transe onírico–transe mediúnico–transe medianímico; o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–percepções extrassensoriais; o trinômio Cosmos-consciência-energia; o trinômio autopesquisa-autachado-partilha; o trinômio (ordem) alfabética-temática-cronológica; o trinômio experimentar-aprender-evoluir; o trinômio hipótese-tentativa-ensaio.
Polinomiologia: o polinômio veicular soma-holochacra-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência; o polinômio atos-fatos-parafatos-neofatos; o polinômio causa-efeito-padrão-neoinformação; o polinômio autovivência-bagagem-escrita-docência; o polinômio observação-experimentação-exemplificação-publicação; o polinômio apriorismo-materialismo-fechadismo-avestruzismo.
Antagonismologia: o antagonismo conscin trancada / conscin alternante; o antagonismo projetor ousado / projetor pusilânime; o antagonismo aparência / essência; o antagonismo
autoconhecimento / autoignorância; o antagonismo análise profunda / síntese superficial; o antagonismo místico / cientista; o antagonismo religião / ciência.
Paradoxologia: o paradoxo da Conscienciologia.
Politicologia: o silêncio tácito político-religioso na ocultação das pararrealidades; a projeciocracia; a parapsicocracia; a energocracia; a lucidocracia; o Materialismo; a parademocracia; a religiocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: as leis da Projeciologia; a lei da autorresponsabilidade evolutiva; a lei do
progresso; a lei da dessoma; a lei da ressoma; as leis multidimensionais; a lei de responsabilidade do mais lúcido; a lei da gravidade.
Filiologia: a paraconviviofilia; a amparofilia; a neofilia; a projeciofilia; a extrafisicofilia;
a multidimensiofilia; a tecnofilia; a autodiscernimentofilia; a parapsicofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a projeciofobia; a tanatofobia; a energofobia; a multidimensiofobia; a espectrofobia; a extrafisicofobia; a agorafobia; a claustrofobia.
Sindromologia: a síndrome do milagre; a síndrome do pânico; a síndrome alucinatória;
a síndrome da autossantificação; a síndrome bipolar; a síndrome do oráculo; a síndrome do estrangeiro.
Maniologia: a mania religiosa de demonizar a projeção lúcida para evitar a compreensão
extrafísica da evolução consciencial; a mania mística de se apoderar, encobrir e / ou divinizar parafenômenos humanos naturais e espontâneos para atribuí-los aos santos e / ou eleitos.
Holotecologia: a projecioteca; a biblioteca; a raroteca; a holoteca; a parapsicoteca; a autexperimentoteca; a assistencioteca; a psicossomatoteca; a consciencioteca; a mentalsomatoteca;
a experimentoteca; a ciencioteca.
Interdisciplinologia: a Holomemoriologia; a Holotecologia; a Bibliotafiologia; a Para-historiografia; a Para-Historiologia; a Parafenomenologia; a Autoradologia; a Autexperimentologia; a Extrafísicologia; a Gesconologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin pioneira da projeção consciente; a semiconsciex; a Conscientia libera (CL).
Masculinologia: o projetor lúcido; o teleguiado autocrítico; o para-historiógrafo; o historiador; o parapedagogo; o paleografólogo; o autor conscienciológico; o escritor francês e futurólogo da Projeciologia Honoré de Balzac (1799–1850); o erudito sueco, clarividente e projetor
consciente Emanuel Swedenborg; o benfeitor da humanidade Johannes Gutenberg (1398–1468),
inventor da imprensa; o teleguiado autocrítico; o tenepessista; o ofiexista; o agente autorretrocognitor.
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Femininologia: a projetora lúcida; a teleguiada autocrítica; a para-historiógrafa; a historiadora; a parapedagoga; a paleografóloga; a autora conscienciológica; a teleguiada autocrítica;
a tenepessista; a ofiexista; a agente autorretrocognitora.
Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens projector; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens chronemicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens
autoperquisitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens
tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens semiconsciex.
V. Argumentologia
Exemplologia: incunábulo projeciológico técnico = o livro Projeções da Consciência
– Diário de Experiências Fora do Corpo Físico (1981); incunábulo projeciológico científico
= o tratado Projeciologia – Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano
(1986).
Culturologia: a cultura da paraperceptibilidade; a cultura mitológica; a cultura projeciológica; a cultura conscienciológica; a cultura assistenciológica; a cultura intermissiva; a cultura cosmoeticológica; a cultura proexológica.
Parapsicologia. Vale assinalar a lacuna parapedagógica no campo pseudocientífico da
Parapsicologia (ao qual a Projeciologia foi inicialmente inserida na condição de subespecialidade), cujo erro foi tentar suprir a ausência de experiência parapsíquica dos próprios pesquisadores
com o excesso teórico e experimentos laboratoriais mecanicistas.
Congresso. O I Congresso Internacional de Projeciologia (I CIPRO), realizado em junho de 1990, no Rio de Janeiro, Brasil, pelo Instituto Internacional de Projeciologia (IIP), primeira razão social da instituição de parapesquisa brasileira, laica e sem fins lucrativos, recebeu os
maiores pesquisadores internacionais especializados na experiência lúcida da consciência fora do
corpo físico, da época.
Parapedagogiologia. Na oportunidade, Janet Lee Mitchel, pesquisadora e autora de diversas obras científicas sobre projeção consciente, observou as vantagens da divulgação científica
da Projeciologia, bem mais favorável, em relação à Parapsicologia, devido à criação da primeira
escola parapsíquica de autopesquisa científica, lecionando a projetabilidade lúcida cujos pesquisadores parapsíquicos, autônomos, atuavam na condição de cientistas-cobaias dos próprios experimentos.
Princípio. Naquele contexto, o princípio da descrença já mostrava o grande diferencial
de autonomia do neoparadigma consciencial, no qual o cientista é autexperimentador e objeto de
estudo par rapport à heteronomia do paradigma científico convencional, no qual o pesquisador
deve manter-se de fora do campo pesquisístico (mito da investigação cartesiana tradicional e não
participativa), sempre dependente de heterocomprovações físicas vivenciadas por outrem para
o avanço da pesquisa.
Parelencologia. O registro diário de experiências projetivas consecutivas permite ao
projetor lúcido identificar o paraelenco de amparadores pessoais e personalidades transversais adventícias.
Intermissivistas. No caso do diário Projeções da Consciência, ao modo de manual do
professor e do aluno, leitores intermissivistas, enquanto agentes retrocognitores, tiveram a oportunidade de assimilar as experiências do autor, atuando ao lado de amparadores técnicos em projeções assistidas holomnemônicas, na condição de aide memoire extrafísico coletivo dos paracompromissos intermissivos proexológicos assumidos.
Projeciologia. Segundo a Projeciologia, a projeção consciente permite ao projetor substituir a crença pelo conhecimento. A partir da experimentação pessoal, torna-se secundário acreditar ou desacreditar nos relatos.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o incunábulo projeciológico, 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. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
04. Base intrafísica: Projeciologia; Neutro.
05. Cronologia da Projeciologia: Historiologia; Neutro.
06. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Fenômeno projetivo ambivalente: Parafenomenologia; Neutro.
08. Gescon: Proexologia; Homeostático.
09. Holomemória da Conscienciologia: Holomemoriologia; Homeostático.
10. Irrompimento do psicossoma: Psicossomatologia; Homeostático.
11. Lei da Projeciologia: Legislogia; Homeostático.
12. Paravivência: Extrafisicologia; Neutro.
13. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
14. Psicosfera projetiva: Projeciologia; Neutro.
15. Taquirritmia megagescônica: Megagesconologia; Neutro.

O INCUNÁBULO PROJECIOLÓGICO SURGIU NO FORMATO
DE DIÁRIO AUTEXPERIMENTAL FACILITANDO O RAPPORT
DA PRIMEIRA GERAÇÃO DE PROJETORES AUTOLÚCIDOS,
AGENTES RETROCOGNITORES DO CURSO INTERMISSIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, acessou o primeiro livro técnico projeciológico
na condição de autorretrossenha do Curso Intermissivo recente? Como vem retribuindo e contribuindo para a tarefa assistencial do esclarecimento (tares) no Planeta?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5ª Ed. rev. E aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002;
páginas 61, 73, 74, 79, 80, 241, 361, 772, 779, 780, 786, 800, 804, 805, 924, 952, 953, 961, 967 e 990.
2. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander
Steiner; 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; página 10.

M. L. B.
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INDICADOR DA SEMIPOSSESSÃO
(PARAPERCEPCIOLOGIA)

BENIGNA

I. Conformática
Definologia. O indicador da semipossessão benigna é o sinal energético e parapsíquico
percebido pela conscin receptora, homem ou mulher, em transe na interação multidimensional
com a consciex benfeitora, capaz de ratificar, demonstrar, caracterizar e validar a atuação do amparo extrafísico no processo interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra indicador procede possivelmente do idioma Latim Tardio, indicator, “indicador; descobridor; sinalizador”. Apareceu no Século XVIII. O prefixo semi vem do idioma Latim, semi, “meio; metade”. Surgiu, no idioma Português, no Século XVI. O termo possessão provém do idioma Latim, possessio, “possessão; posse; gozo; propriedade”, e este de possidere, “possuir”. O vocábulo benigno deriva do mesmo idioma Latim, benignus, “benigno; benévolo;
bondoso; amigável; oficioso; que tem boa índole; bom caráter; indulgente; franco; fecundo; feraz”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 01. Anúncio da semipossessão benigna. 02. Indicativo da semipossessão benigna. 03. Sinal da semipossessão benigna. 04. Aviso da semipossessão benigna. 05. Indicador do transe parapsíquico benigno. 06. Indicador da semipossessão mediúnica. 07. Indicador
do transe mediúnico sadio. 08. Indicador do semitranse benigno. 09. Indicador da semi-incorporação mediúnica benigna. 10. Indicador da sujeição parapsíquica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo indicador:
contraindicar; contraindicação; contraindicada; contraindicado; indicação; indicadora; indicante; indicar; indicatário; indicativa; indicativo; indicatória; indicatório.
Neologia. As 3 expressões compostas indicador da semipossessão benigna, indicador
básico da semipossessão benigna e indicador avançado da semipossessão benigna são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Indicador da semipossessão maligna. 2. Indicador do assédio interconsciencial. 3. Indicador da obsessão.
Estrangeirismologia: a open mind multidimensional; as formas individualizadas do
know-how parapsíquico; a intelligentsia paraperceptiva; o indicador da paraconiunctio; o aperfeiçoamento gradativo da performance parapsíquica.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às interfusões holossomáticas interassistenciais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; a sintonia parapensênica
da conscin paraperceptiva; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene acolhedor; os copensenes; a copensenidade; os exopensenes sadios; a exopensenidade sadia; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; o materpensene da Parapercepciologia; a qualificação pensênica cosmoética.
Fatologia: os estímulos autopsíquicos; os atributos mentais; o desenvolvimento e a manutenção da atenção dividida e da concentração mental durante os experimentos; os aspectos
emocionais; a ansiedade do energizador novato dificultando a identificação dos sinais; o autocontrole das expectativas; o relaxamento psicofisiológico favorecedor; a tranquilidade íntima antes e durante o experimento; a condição da tábula rasa mental; a repetição dos experimentos;
o autaperfeiçoamento; a predisposição da conscin experimentadora lúcida; a individualidade perceptiva dos experimentadores; o temperamento pessoal facilitador do acoplamento; a empatia assistencial; a intenção assistencial; os processos fisiológicos indicadores da semipossessão; as con-
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firmações posteriores ao processo assistencial; o sinal caracterizador da interfusão consciencial
não identificado; a satisfação íntima; a sensação de bem-estar; as neoideias decor-rentes das paravivências; o estabelecimento de parâmetros pessoais; a avaliação cuidadosa do fenômeno vivenciado; o aprimoramento pessoal; o aprendizado contínuo.
Parafatologia: o indicador da semipossessão benigna; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os estados alterados de consciência (EAC); a autocrítica cosmoética
quanto às vivências parapsíquicas; as experimentações nas dinâmicas parapsíquicas; o autodiscernimento parapsíquico; a higidez e espontaneidade do processo da semipossessão benigna; a não
supressão consciencial e a lucidez do energizador no desenvolvimento da semipossessão; a presença do amparador extrafísico; o entrosamento com o amparador extrafísico de função; o estímulo heteropsíquico; o desenvolvimento da sensibilidade parapsíquica pessoal; os ajustes energéticos iniciais; a confiança no amparador extrafísico e a afinidade energética; a especialidade do
energizador facilitando o acoplamento do amparador extrafísico específico; os adcons parapsíquicos; a reeducação parapsíquica; os canais parapsíquicos; o entrosamento interdimensional entre
conscins e consciexes; as flutuações do nível da semipossessão durante o experimento; a Proxêmica Parapsíquica interassistencial; a condição de minipeça lúcida; a sinalética parapsíquica;
a evolução do autodiscernimento paraperceptivo; a descoincidência vígil; a semipossesão superficial; a semipossessão profunda; a subjetividade objetiva parapsíquica; o condicionamento energossomático; a paradidática; os padrões dos assistidos influenciando nas mudanças de amparador
extrafísico; o extrapolacionismo parapsíquico vivenciado e registrado; o aperfeiçoamento do
autoparapsiquismo; a autoconvicção gerada pelo acúmulo de vivências parapsíquicas; a autocomprovação dos parafenômenos; a comunicação interdimensional; as similaridades com a tarefa
energética pessoal (tenepes).
III. Detalhismo
Sinergismologia: a motivação para a assistencialidade no sinergismo conscin predisposta–consciex orientadora; o sinergismo amparador-energizador; o sinergismo equipin-equipex;
o sinergismo pelas afinidades conscienciais; o sinergismo confiabilidade-entrosamento; o sinergismo parapsiquismo-animismo; o sinergismo lucidez intrafísica–lucidez extrafísica.
Principiologia: o princípio da multidimensionalidade consciencial; a autaplicação do
princípio da descrença (PD); o princípio de, na dúvida, abster-se; o princípio das interações
multidimensionais; o princípio da interassistencialidade multidimensional; o princípio de a autexperiência ser insubstituível; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio do autodidatismo ininterrupto abrangendo a paraperceptibilidade interassistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aperfeiçoado continuamente a partir das autovivências parapsíquicas.
Teoriologia: a teoria e prática das relações interdimensionais assistenciais; a teoria do
acoplamento assistencial benigno; a teoria e prática do parapsiquismo lúcido; a teoria da interação multidimensional; a teoria do autodiscernimento multidimensional.
Tecnologia: a técnica da tenepes; as técnicas de desenvolvimento e autocomprovação
da interação multidimensional; a técnica dos 20 EVs diários; a técnica de desenvolvimento da sinalética parapsíquica; a técnica da passividade ativa; a técnica da autochecagem holossomática;
as técnicas do autodesenvolvimento do parapsiquismo; a técnica da soltura energossomática; as
técnicas de retenção mnemônica.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial das dinâmicas parapsíquicas; o paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da
tenepes; o laboratório conscienciológico das dinâmicas parapsíquicas; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Pensenologia;
o laboratório conscienciológico Acoplamentarium.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Pesquisologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível do Parapsiquismo;
o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos
Epicons; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: os efeitos fisiológicos e parafisiológicos da semipossessão; os efeitos da interação multidimensional sadia; o agradecimento do assistido como efeito da informação esclarecedora; a satisfação pessoal do energizador na condição de efeito da assistência realizada;
o efeito da afinidade interdimensional; o efeito do parapsiquismo lúcido na vida da conscin assistente; os efeitos intrafísicos da presença extrafísica de consciex; o efeito da imaturidade vivencial na avaliação dos indicadores da semipossessão benigna.
Neossinapsologia: as neossinapses parapsíquicas; as neossinapses adquiridas pela semipossessão benigna; as neossinapses produzidas a partir da intensificação do acoplamento com
o amparador extrafisico.
Ciclologia: o ciclo ininterrupto das aprendizagens parapsíquicas; o ciclo autexperimentação-autoconstatação-autocomprovação-autoconvicção; o ciclo da autopesquisa; o ciclo experimentação-reverificação-refutação.
Enumerologia: a percepção do relaxamento psicofisiológico; a percepção da descoincidência vígil; a percepção do acoplamento do amparador; a percepção da interação com o amparador; a percepção da atuação com o amparador; a percepção das solicitações do amparador;
a percepção da semipossessão benigna.
Binomiologia: o binômio autexperimentação-autocomprovação; o binômio conscin
energizadora–consciex amparadora; o binômio percepção-parapercepção.
Interaciologia: a interação voluntário-paravoluntário; a interação dimensão intrafísica–dimensão extrafísica; a interação holossoma da conscin–holossoma da consciex; a interação
cérebro-paracérebro; a interação Experimentologia-Autopesquisologia; a interação loc intrafísico–loc extrafísico; a interação autopesquisa-autocognição.
Crescendologia: o crescendo indicador preliminar–indicador concomitante–indicador
posterior à experiência; o crescendo cosmovisiológico das autocomprovações multidimensionais.
Trinomiologia: o trinômio identificação-usabilidade-aprimoramento; o trinômio holossomaticidade-multidimensionalidade-interatividade; o trinômio sentidos somáticos–atributos
mentais–parapercepções extrassensoriais.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio proatividade experimental–hiperacuidade paraperceptiva–autocriticidade detalhista–autaquisição paracognitiva; o polinômio passividade lúcida–semipossessão benigna–amparo evidente–sinal percebido.
Antagonismologia: o antagonismo semipossessão benigna / semipossessão patológica;
o antagonismo sensações orgânicas / percepções parapsíquicas; o antagonismo realidade objetiva parapsíquica / realidade subjetiva parapsíquica; o antagonismo atenção monodimensional
/ atenção multidimensional; o antagonismo sensibilidade parapsíquica / cascagrossismo; o antagonismo parapsiquismo aflorado / parapsiquismo latente; o antagonismo autocomprovação
/ achismo; o antagonismo racionalidade paracientífica / credulidade.
Paradoxologia: o paradoxo de o indicador da semipossessão ser individual, mas ocorrer na interação entre as consciências; o paradoxo da solidez da Parafenomenologia Sutil.
Politicologia: a assistenciocracia; a meritocracia; a lucidocracia; a autopesquisocracia;
a autodiscernimentocracia; a tecnocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei das afinidades interconscienciais; as leis da Parafisiologia; as leis da
Parapercepciologia; as leis da fenomenalidade multidimensional; a lei do maior esforço aplicado
à autoparaperceptibilidade; a lei da interdependência consciencial.
Filiologia: a neofilia; a experimentofilia; a assistenciofilia; a autocriticofilia; a autopesquisofilia; a cosmoeticofilia; a conviviofilia; a energofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a ausência da xenofobia.
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Sindromologia: a evitação das desatenções parapsíquicas na síndrome da dispersão
consciencial; a síndrome do oráculo.
Mitologia: o mito da inviabilidade da pesquisa participativa; a eliminação dos mitos religiosos e dos mitos eletronóticos sobre a extrafisicalidade; a desmitificação dos parafenômenos.
Holotecologia: a experimentoteca; a fenomenoteca; a parafenomenoteca; a interassistencioteca; a discernimentoteca; a teaticoteca; a criticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Experimentologia;
a Pesquisologia; a Autopesquisologia; a Energossomatologia; a Conviviologia; a Evoluciologia;
a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin experimentadora; a conscin pesquisadora; a conscin parapsíquica; a conscin assistencial; a consciex amparadora veterana; a consciex amparadora treinanda;
o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o amparador de função; o amparador especialista; o amparador da tenepes; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a amparadora de função; a amparadora especialista; a amparadora da tenepes; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista;
a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a verbetógrafa; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens paraperceptor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens sensitivus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens impressivus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens
paraphaenomenologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: indicador básico da semipossessão benigna = o promotor da percepção
de alterações fisiológicas decorrentes do acoplamento com o amparador extrafísico; indicador
avançado da semipossessão benigna = o promotor da percepção clara da ortointencionalidade do
amparador extrafísico durante a assistência.
Culturologia: a paracultura da Autoparapercepciologia.
Interfusão. Os indicadores da semipossessão benigna são consequência da aproximação,
interação ou sobreposição do holossoma da consciex amparadora junto à conscin energizadora,
predisposta à passividade ativa.
Dinâmica. As atividades semanais realizadas em determinadas Instituições Conscienciocêntricas (ICs), denominadas “dinâmicas parapsíquicas”, podem propiciar a experimentação do
fenômeno da semipossessão de maneira técnica, sem misticismos, levando os participantes
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a aprofundarem as próprias percepções do fenômeno, a exemplo da Dinâmica Avançada em Bioenergética (CEAEC).
Energizador. A conscin participante assídua da dinâmica pode exercer tanto a função de
doador, exteriorizando energias, ou ainda na condição passiva-ativa de energizador, efetivando
o acoplamento com o amparador extrafísico nos atendimentos. As duas modalidades de participação ocorrem em sinergia, compondo os trabalhos assistenciais multidimensionais da atividade.
Percepções. A profundidade do relaxamento psicofisiológico, a agudez da atenção multidimensional e a repetição dos experimentos pela conscin parapsíquica, afinizada com os amparadores, facilitam o entrosamento de ambos durante a atividade e a identificação dos sinais da semipossessão.
Recorrência. Os fenômenos parapsíquicos são autopersuasivos. A repetição das autovivências da semipossessão pode gerar a autoconvicção parafenomenológica e ampliar a autoconfiança da conscin lúcida interassistencial, transformando o novato em veterano.
Taxologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, 27 indicadores da sesemipossessão benigna, listados em ordem alfabética, considerando a condição da conscin receptora:
01. Acalmia: a condição de tranquilidade pessoal advinda rapidamente em consequência do acoplamento com o amparador extrafísico.
02. Acoplamento: a percepção clara do acoplamento do amparador, da interação interveicular, interdimensional e interconsciencial.
03. Amparabilidade: a percepção da especialidade do amparador observada pelos efeitos assistenciais e diferentes potenciais energéticos dos amparadores identificados pelo energizador.
04. Aportes: a percepção de incremento energético espontâneo durante os atendimentos.
05. Autoconfiança: o aumento da autossegurança da conscin receptora durante o experimento.
06. Banhos energéticos: os banhos energéticos, espontâneos, durante e após experimento.
07. Clariaudiência: a percepção auditiva apontando a ação do amparador extrafísico.
08. Cognição: a expansão da capacidade cognitiva do energizador.
09. Contratibilidade: as contrações musculares involuntárias.
10. Desacoplamento: a percepção nítida do desacoplamento do amparador.
11. Direcionamento: a orientação involuntária das mãos para energização de local específico quanto ao assistido.
12. Energosfera: a expansão e ou retração energossomática espontânea durante o experimento.
13. Entorpecimento: o entorpecimento físico acelerado.
14. EVs: a instalação espontânea de estados vibracionais intensos.
15. Exteriorizações: as projeções energéticas involuntárias, comandadas pela consciex
amparadora, com variações na intensidade das exteriorizações durante o experimento.
16. Extrapolacionismo: a vivência de extrapolacionismos parapsíquicos patrocinados
pela consciex amparadora.
17. Forma: a percepção das diferenças da forma do psicossoma do amparador extrafísico em relação ao próprio soma da conscin receptora.
18. Harmonização: o equilíbrio energético, notadamente a harmonização dos chacras
antecedendo o experimento e facilitando o entrosamento parapsíquico com o amparo.
19. Ideia: a frase e pensamentos repetidos dentro do cérebro e as informações pertinentes ao assistido.
20. Lucidez: o aumento do autodiscernimento pessoal decorrente do acoplamento com
o amparador.
21. Metabolismo: a aceleração espontânea do metabolismo.
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22. Psicofonia: a comunicação direta do amparador e as alterações no tom e timbre de
voz da conscin durante a comunicação com os assistidos.
23. Respiração: as alterações no ritmo respiratório.
24. Rigidez: a possibilidade da rigidez somática.
25. Telepatia: os processos telepáticos com o amparador, os diálogos mentais e o fluxo
mental do amparador.
26. Temperatura: as oscilações na temperatura corporal, da conscin receptora, com
aquecimento ou resfriamento do soma.
27. Vontade: a intenção e a volição do amparador captadas pela conscin receptora.
Facilitadores. Sob a ótica da Autorganizaciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 24 condições facilitadoras do acoplamento com o amparador e desenvolvimento das atividades assistênciais na semipossessão benigna:
01. Alimentação: a nutrição adequada, equilibrada e sem excessos antecedendo o experimento e mantendo a condição de desintoxicação somática.
02. Ambientação: o local otimizado por meio do controle da temperatura, iluminação,
silêncio do ambiente, minimização de ruídos e a segurança.
03. Antecipação: a chegada antecipada ao local da realização dos experimentos.
04. Antiemocionalidade: a anticonflitividade e a manutenção do equilíbrio emocional
pessoal, superando medos e sem expectativas quanto ao desempenho.
05. Asseio: a higiene pessoal e as vestimentas adequadas.
06. Assiduidade: a participação assídua nas atividades especializadas, a exemplo das dinâmicas parapsíquicas, e consequente conquista da confiança dos amparadores.
07. Atenção: o atributo da atenção dividida desenvolvido.
08. Autoconscienciometria: a atualização autoconscienciométrica.
09. Autossegurança: a condição de segurança pessoal desenvolvida.
10. Background: o arcabouço cultural e experiencial pessoal.
11. Concentração: a capacidade de manutenção da concentração mental e a despreocupação quanto ao cotidiano.
12. Cosmoética: o CPC e as cláusulas interassistenciais.
13. Dedicação: o interesse e a dedicação ao experimento.
14. Energossomaticidade: a desenvoltura energossomática, o condicionamento energético e a sustentabilidade energética.
15. Estudo: o autodidatismo e as pesquisas sobre o tema.
16. Equipe: o veteranismo da conscin receptora aumentando a confiança da equipex na
equipin.
17. FEP: a Ficha Evolutiva Pessoal favorável.
18. Holopensene: o ambiente assistencial homeostático.
19. Interação: a coesão entre equipin e equipex, facilitada pelo entrosamento adquirido
ao longo da repetição dos experimentos.
20. Memória: a boa capacidade de memória.
21. Paragenética: a experiência relativa à semipossessão benigna em retrovidas.
22. Saúde: a manutenção da saúde holossomática.
23. Tenepes: a prática diária da tenepes, veterana, da conscin receptora.
24. Vontade: a volição assistencial granítica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 indicador da semipossessão benigna, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
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Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
Atitude parapsíquica passiva: Parapercepciologia; Neutro.
Autocomprovação parapsíquica: Autoparapercepciologia; Neutro.
Autocrítica parafenomenológica: Autocriticologia; Neutro.
Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
Autoparapsiquismo aflorado: Autoparapercepciologia; Neutro.
Coenergização cadenciada: Energossomatologia; Homeostático.
Consistência paraperceptiva: Parapercepciologia; Neutro.
Dinâmica parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
Manifestação parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.
Parapercepção impressiva: Autoparapercepciologia; Neutro.
Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
Subjetividade objetiva parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.

A VIVÊNCIA DA SEMIPOSSESSÃO BENIGNA RATIFICA
À CONSCIN PESQUISADORA A ATUAÇÃO EFETIVA DOS
AMPARADORES E A IMPORTÂNCIA DA INTERCONEXÃO
CONSCIN-CONSCIEX NA INTERASSISTENCIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou e identificou a particularidade do
fenômeno da semipossessão benigna nos processos interassistenciais? Caso afirmativo, quais os
proveitos evolutivos obtidos?
Bibliografia Específica:
1. Gonçalves, Moacir; & Salles, Rosemary; Dinâmicas Parapsíquicas: Desenvolvimento do Parapsiquismo
na Prática; pref. Cristina Arakaki; revisores Antonio Pitaguari; et al.; 308 p.; 2 seções; 28 caps.; 1 CD-ROM; 14 dinâmicas propostas; 17 E-mails; 1 entrevista; 103 enus.; 1 foto; 33 ilus.; 2 microbiografias; 32 relatos pessoais; 6 tabs.;
5 técnicas; 16 websites; glos. 238 termos; 1 nota; 16 refs.; 5 anexos; alf.; 23,5 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 123 a 135.
2. Vieira, Waldo; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 138 p.; 34
caps.; 147 abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 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 29 a 35.
3. 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 202 e 203.

A. J.

Enciclopédia da Conscienciologia

12510

INDICADOR

FINANCEIRO MULTIDIMENSIONAL
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O indicador financeiro multidimensional é o dado, informação, fato ou parafato relacionado às finanças pessoal, empresarial ou institucional, parapercebido pela conscin,
homem ou mulher, capaz de sinalizar, demonstrar, orientar, inspirar, sugerir, apontar ou evidenciar a ação mais acertada para lidar cosmoética e interassistencialmente com o dinheiro em determinado empreendimento evolutivo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo indicador vem possivelmente do idioma Latim Tardio, indicator, “indicador; descobridor; sinalizador”. Surgiu no Século XVIII. O termo finança deriva do idioma Francês, finance, “pagamento; fonte de renda; recursos financeiros”. Apareceu no Século
XVI. O sufixo eiro provém do idioma Latim, arius, formador de adjetivos ou substantivos, primeiro denotando “o que produz e / ou negocia; ou cuida; trata de”, e segundo, “determinado lugar; local”. A palavra financeiro surgiu no Século XIX. O elemento de composição multi procede
também do idioma Latim, multus, “muito; numeroso; em grande quantidade; extenso; espaçoso;
importante; considerável”. O vocábulo dimensão vem do mesmo idioma Latim, dimensio, “dimensão; medida”. Apareceu no Século XVI. O termo dimensional surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Sinalizador financeiro multidimensional. 2. Ponteiro financeiro multidimensional. 3. Parassinal financeiro. 4. Alerta financeiro multidimensional. 5. Farol monetário multidimensional. 6. Senha monetária de prioridade evolutiva.
Neologia. As 4 expressões compostas indicador financeiro multidimensional, indicador
financeiro multidimensional pessoal, indicador financeiro multidimensional institucional e indicador financeiro multidimensional suprainstitucional são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Indicador financeiro intrafísico. 2. Indicadores econômicos do mercado financeiro.
Estrangeirismologia: a open mind multidimensional; o financial adviser extrafísico;
o Planejamentarium; a postura de financial intermediary; a intelligentsia paraperceptiva; o financial planner estratégico; o capital expenditure para a consecução da proéxis; as operational expenditures proexológicas; o feeling para entrada de recursos; a fundamental analysis dos indicadores; o rapport com os amparadores de função.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à hiperacuidade da sinalética energoparapsíquica relativa aos empreendimentos
financeiros proexológicos.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Atentemo-nos às
sincronicidades.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Dermatologia. Aninhados na meia-ciência-aleijada, na mutilação do saber e na explosão de conhecimentos fragmentados, as pessoas pesquisadoras do poder temporal paralisam as
pesquisas científicas pelo nivelamento por baixo e estacam os seus esforços na dermatologia da
consciência, onde se sentem mais seguras e com sustentação para os seus subsídios econômicos,
financeiros e sociais maiores. Faltam aos cientistas convencionais, homens e mulheres, o módulo
prioritário da Inteligência Evolutiva (IE) e do princípio da descrença (PD)”.
2. “Indicadores. Existem indicadores, setas, ponteiros, faróis e sinais vitais evolutivos
na condição de agentes parapsíquicos”.
3. “Tirateimologia. A vida é ininterrupta e apresenta interligação, sinergismo e sincronicidade. Estamos ampliando as verpons teáticas como há muitos séculos não fazíamos.Tal fato
devemos ao Curso Intermissivo (CI). O que você faz serve de indicador para o próximo passo
evolutivo, desde que mantenha o olho vivo no momento da realização”.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapercepciologia aplicada às finanças; o holopensene pessoal do empreendedorismo interassistencial; o holopensene pessoal da autossustentabilidade econômico-financeira; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade;
os prioropensenes; a prioropensenidade; o materpensene cosmoético; o materpensene da organização financeira; a evitação do holopensene do dinheiro pelo dinheiro; a ênfase no pen, no sen ou
no ene do pensene, ao definir as metas financeiras; o abertismo pensênico à proposta multidimensional da administração financeira; a inversão do fluxo pensênico convencional; a ressignificação
dos valores relacionados ao uso do dinheiro; a autopensenização na condição de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Fatologia: a autoconscientização quanto à aplicação proexológica do recurso financeiro;
os planejamentos financeiros; a administração por projetos; a importância de elaborar projetos
pessoais e institucionais; a inovação na forma de lidar com o dinheiro; a análise do balanço existencial; a demonstração de resultados conscienciais pelo uso do dinheiro; o sinalizador das prioridades evolutivas; os dados auxiliares para a compreensão das ações proexológicas prioritárias;
a evidência da posição atual da proéxis; a pesquisa dos fluxos e dos contrafluxos das ações; o emprego de planilhas financeiras facilitadoras da identificação de indicadores; a entrada de receita financeira demonstrando a responsabilidade individual e grupal; a análise das evidências; a clarificação do entendimento; o acompanhamento das atividades; o lucro financeiro indicador da assistência realizada; o hábito de efetuar registros dos resultados das experiências; os indícios para
a realização de projetos não previstos; a autorganização financeira profilática à ocorrência de imprevistos; o ratificador das autodecisões e das autodeterminações da consciência; o fato demonstrador da presença ou ausência de interassistência; a rede interativa de fatos; o dado evidenciando
a concretização do projeto; a orientação da direção a ser tomada; o risco de desvio de proéxis;
o conjunto de dados capaz de dar a ideia do compromisso grupal; o empoderamento dos coparticipantes na materialização dos intentos; a observação para corrigir a rota de determinado projeto; as
autossabotagens mascarando ou desviando o indicador financeiro multidimensional; o respeito
aos recursos conquistados; o encapsulamento dos recursos para uso específico; o compromisso
com o “dinheiro carimbado”; a metodologia do uso de conta bancária específica para cada projeto; os empreendimentos bem sucedidos legitimando a destinação dos recursos financeiros; os empreendimentos frustrados apontando a necessidade de ajustes no projeto; as crenças financeiras
carentes de autodiscernimento; os fatos revalidando a inovação na forma de se lidar com o dinheiro; os contrargumentos em resistência aos fatos; o entendimento da própria intencionalidade cosmoética; a compreensão do projeto financeiro “bola da vez”; a autocognição quanto à inteligência
evolutiva (IE); o juízo crítico na análise dos fatos; o imediatismo às pressões de curto prazo;
a Conscienciologia Econômica; o curso Autoconscientização Organizacional (AOG) da Associação Internacional para a Evolução da Consciência (ARACÊ).
Parafatologia: o indicador financeiro multidimensional; a aplicação teática da Parapercepciologia; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a decodificação da sinalética
energética e parapsíquica pessoal aplicada à vida financeira; a atenção aos insights, ideias e intuições; a parapercepção personalíssima de difícil explicação; a falha paraperceptiva na leitura dos
parafatos impedindo o reconhecimento dos indicadores; a parceria de trabalho com a equipex;
a sintonia fina com os amparadores extrafísicos; a impossibilidade de fazer “negocinho” com
o amparo extrafísico de função; a parabússola monetária individual; a captação do recurso monetário corroborando o nível de amparabilidade extrafísica do projeto; as especialidades de amparo
extrafísico de acordo com os diferentes projetos; o extrapolacionismo parapsíquico ampliando
a cosmovisão organizacional.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo senso pesquisístico–senso parapesquisístico; o sinergismo parapercuciência-coêrencia; o sinergismo das ideias inatas afins; o sinergismo parapsiquismo-tecnicidade; o sinergismo autoparaperceptibilidade desenvolvida–autocosmoética vivenciada–automotivação interassistencial.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio “quem procura, acha”; o princípio do autodidatismo ininterrupto abrangendo a paraperceptibilidade interassistencial; o princípio da multidimensionalidade consciencial; o princípio da responsabilidade evolutiva; o princípio contra fatos e parafatos não há argumentos nem parargumentos; os princípios da Conscienciologia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código de prioridades pessoais (CPP) aplicado à gestão financeira; a cláusula interassistencial inserida no CPC.
Teoriologia: a teoria da multidimensionalidade; a teoria da megarresponsabilidade;
a teoria da avaliação da consciência empregada na medição da priorização do autoparapsiquismo; a teoria do amparo extrafísico de função; a escolha da autovivência acima da teoria; a teoria
da minipeça do maximecanismo na evolução grupal; a teoria das restrições; a teoria da cognição.
Tecnologia: a técnica do planejamento financeiro de curto, médio e longo prazos; as
técnicas de organização financeira; a técnica da priorização do mais relevante; a técnica da reeducação consciencial; a técnica de sempre pensar grande; a técnica do exemplarismo; a tecnologia financeira utilizada na implantação dos campi conscienciológicos do Centro de Altos Estudos
da Conscienciologia (CEAEC) e ARACÊ.
Voluntariologia: a hiperacuidade multidimensional aplicada ao voluntariado interassistencial; a priorização da tarefa institucional pelo voluntário; o voluntariado interassistencial multidimensional ativo; o voluntariado conscienciológico servindo de ambiente desenvolvedor da sinalética parapsíquica; o voluntariado conscienciológico estudando a teática multidimensional;
o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o paravoluntariado engajado no
Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o indicador financeiro multidimensional na construção dos laboratórios conscienciológicos; a vivência da gestão financeira de campus conscienciológico enquanto
labcon.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da
Conscienciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: o efeito autoconscienciométrico dos estudos dos indicadores financeiros
multidimensionais sobre os pesquisadores; o efeito das produções conscienciológicas geradas
a partir do indicador financeiro multidimensional; o efeito da maximização das parapercepções
relativas à captação de dinheiro; o efeito da autorreeducação financeira nas atitudes e posicionamentos cotidianos.
Neossinapsologia: as neossinapses exigidas para a identificação constante e progressiva das sincronicidades financeiras; a reciclagem das retrossinapses ampliando a inteligência financeira; a criação de neossinapses relativas à interassistencialidade; a exaltação de retrossinapses impedindo a formação de neossinapses; a recuperação das paraneossinapses do Curso
Intermissivo; as neossinapses especializadas; as neossinapses advindas das interrelações com
a equipin e a equipex.
Ciclologia: o ciclo sinal-sincronicidade-chancela; o ciclo hipótese-verificação-conclusão; o ciclo proexológico planejar-quantificar-captar-alocar-realizar; o ciclo inversão do fluxo
pensênico–reciclagem de holopensenes financeiros patológicos–entendimento e ampliação dos
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projetos; o ciclo planejamento–atenção aos indicadores–aplicação do recurso–realização do
projeto.
Enumerologia: a autoconfiança quanto ao indicador financeiro multidimensional; a autorresponsabilidade com o indicador financeiro multidimensional; o autequilíbrio no acatamento
do indicador financeiro multidimensional; a desmistificação quanto ao indicador financeiro multidimensional; o planejamento no emprego do indicador financeiro multidimensional; a autopriorização no sopesamento do indicador financeiro multidimensional; a amparabilidade na realização do indicador financeiro multidimensional.
Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem multidimensional; o binômio percepção-parapercepção; o binômio racionalidade–valorização parapsíquica; o binômio
inteligência evolutiva–autopriorização; o binômio conscin predisposta–amparo extrafísico; o binômio metas-indicadores; o binômio patológico superstições-apriorismos; o binômio prenúncio
do acontecimento–autoconfirmação; o binômio indicadores financeiros–indicadores proexogênicos; o binômio abertismo consciencial–desassombro cosmoético; o binômio descrenciológico autexperimentar-investigar.
Interaciologia: a interação indicador intrafísico–indicador multidimensional; a interação Experimentologia-Autopesquisologia; a interação observação-aprendizado; a interação entre os componentes do fluxo da pesquisa; a interação intencionalidade–interassistencialidade–
–amparo extrafísico; a autoconfiança obtida na interação interassistencial com as consciexes amparadoras; o prenúncio da convergência de objetivos na interação equipin-equipex.
Crescendologia: o crescendo miniindicador-maxiindicador; o crescendo casuística-paracasuística; o crescendo indicadores proexológicos pessoais–indicadores proexológicos grupais.
Trinomiologia: o trinômio vontade-intencionalidade-autodisciplina; o trinômio autoparaperceptibilidade-autocosmoética-interassistencialidade; o trinômio indicador preliminar–indicador concomitante–indicador posterior à experiência; o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação; o trinômio leitura–interpretação–tomada de decisão; o trinômio construções-publicações-parcerias na condição de indicador da prioridade grupal multidimensional.
Polinomiologia: o polinômio proatividade experimental–hiperacuidade paraperceptiva–
–autocriticidade detalhista–autaquisição paracognitiva; o polinômio experimento-fenômeno-hipótese-dedução-conclusão; o polinômio experiência-racionalidade-acerto-maturidade no trato
das finanças.
Antagonismologia: o antagonismo ações positivas / ações negativas; o antagonismo
créditos pró-evolutivos / débitos antievolutivos; o antagonismo realidade objetiva parapsíquica
/ realidade subjetiva parapsíquica.
Paradoxologia: o paradoxo de o indicador financeiro multidimensional poder ser individual, mas ocorrer na interação entre as consciências envolvidas no projeto; o paradoxo de
a entrada de dinheiro poder ser indicador de desvio de proéxis; o paradoxo da difícil autoconstatação do óbvio; o paradoxo das sutilezas.
Politicologia: a proexocracia; a lucidocracia; a cosmocracia; a interassistenciocracia;
a política econômica; a política da Assistenciologia Multidimensional; a meritocracia; a parapsicocracia; a hermeneuticocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço aplicada ao intercâmbio multidimensional; a lei das probabilidades; a lei da interdependência consciencial; as leis da sincronicidade; as leis da interatividade regendo o reencontro de conscins e consciexes a partir do comprometimento proexológico; as leis da fenomenalidade multidimensional; a lei do retorno.
Filiologia: a neofilia; a descrenciofilia; a autocriticofilia; a parapsicofilia; a cogniciofilia;
a assistenciofilia; a priorofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a neofobia impossibilitando o descortino da multidimensionalidade; a reciclofobia; a decidofobia; a extrafisicofobia; a experimentofobia; a descrenciofobia; a priorofobia.
Sindromologia: a síndrome do conflito de paradigmas; a síndrome da riqueza instantânea; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da dispersão consciencial dificultando o mapeamento
da sinalética.
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Maniologia: a egomania; a falaciomania; a ausência de apriorismomania; a mania de
não planejar; a mania de não prestar atenção às parapercepções; a mania de priorizar os desejos
ao invés das prioridades; a mania de manipular os indicadores.
Mitologia: o mito de Midas transformando em ouro qualquer objeto tocado, enquanto
metáfora da consciência aproveitando todas as prioridades evolutivas planejadas; a queda do mito
da existência de sorte e azar; a eliminação dos mitos religiosos sobre as finanças; o descarte do
mito da proteção vinda do acaso; a desmitificação do parapsiquismo.
Holotecologia: a administroteca; a cosmoeticoteca; a economoteca; a experimentoteca;
a metodoteca; a organizacioteca; a proexoteca; a sinaleticoteca; a tecnoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Intrafisicologia; as Finanças Interassistenciais; a Psicologia Econômica; a Administração Financeira; a Autorganizaciologia; a Cosmoeticologia; a Estatisticologia; a Interassistenciologia; a Multidimensiologia; a Priorologia; a Proexologia; a Profilaxiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autorganizada; a conscin empreendedora; a conscin large;
a conscin miserê; a conscin escrava do vil metal; a conscin convencional; a conscin transcendente; a conscin usufrutuária de recurso financeiro; a conscin minipeça assistencial lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a equipe técnica multidimensional.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o amparador de função; o amparador especialista; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o economista; o epicon lúcido; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o doador; o mutuário; o investidor; o empreendedor; o patrocinador; o aluno; o associado; o condômino; o fornecedor; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; 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 amparadora de função; a amparadora especialista; a atacadista consciencial; a autodecisora;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a economista; a epicon lúcida; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a doadora; a mutuária; a investidora; a empreendedora; a patrocinadora; a aluna; a associada; a condômina; a fornecedora; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;
a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens oeconomicus; o Homo sapiens multidimensionalis;
o Homo sapiens paraperceptor; o Homo sapiens sensitivus; o Homo sapiens neossinapticus;
o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens refinator; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: indicador financeiro multidimensional pessoal = a chegada do recurso
para o intermissivista como instrumento para a proéxis; indicador financeiro multidimensional
institucional = a chegada do recurso para projeto específico da instituição; indicador financeiro
multidimensional suprainstitucional = a chegada do recurso para o intermissivista ou instituição
visando projeto relativo à toda a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional
(CCCI).

Enciclopédia da Conscienciologia

12515

Culturologia: a cultura da autoparaperceptibilidade; a cultura da Sinaleticologia;
a cultura da Priorologia; a cultura proexológica; a cultura capitalista; a Multiculturologia da
Experimentologia; a cultura da Interassistenciologia; a cultura da multidimensionalidade lúcida.
Caracterologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 condições ou posturas predisponentes à percepção e decodificação dos sinais multidimensionais indicadores do acerto no investimento financeiro em questão:
1. Abertismo: a autodisponibilidade para o novo.
2. Acuidade parapsíquica: a habilidade paraperceptiva.
3. Autorganização: a elaboração de projetos, orçamentos, planilhas e controles financeiros.
4. Desrepressão: a prática do “pensar grande” nos projetos proexológicos.
5. Flexibilidade: o jogo de cintura no manejo das informações, favorecendo a compreensão dos dados.
6. Interassistencialidade: o foco no projeto assistencial prioritário do momento.
7. Isenção: a ausência de presunção ou tendenciosidade na interpretação dos indicadores, evidenciados pelos dados, fatos e / ou parafatos.
Casuisticologia. Eis, na ordem alfabética, 11 relatos exemplificativos de indicadores financeiros multidimensionais, classificados em 4 categorias, vivenciados por autopesquisadores da
Conscienciologia:
A. Comercialização. A venda de terrenos, resultantes da criação do loteamento denominado Condomínio Residencial Conscienciológico Campo dos Sonhos, chancela a consecução
de projetos institucionais:
01. Holoteca: concomitante a conclusão das negociações da compra dos pré-moldados
para a construção da Holoteca é efetuada a venda de lote pelo mesmo valor da entrada.
02. Restaurante: a viabilização da ampliação do projeto de quiosque para o restaurante
do campus CEAEC.
B. Doações. O recebimento de recursos doados por voluntários e / ou instituições, permite a concretização de projetos:
03. 700 Experimentos da Conscienciologia: disponibilizado o tratado para publicação,
o valor correspondente ao custo de impressão é doado espontaneamente por voluntários da Conscienciologia.
04. Tertuliarium: dependendo a conclusão da construção do Tertuliarium (CEAEC) da
entrada de recursos, a instituição (ARACÊ) destina para esse fim a receita do curso Autoconscientização Evolutiva (AEV) cujo resultado permite a finalização da obra.
C. Inscrições. Os recursos provenientes das matrículas em cursos ratificam a realização
dos empreendimentos aos quais foram destinados:
05. Curso Autoconscientização Assistencial (AST) da ARACÊ: módulo realizado em
parceria com a Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica (COMUNICONS),
com receita destinada à construção do Laboratório da Paz (Ano-base: 2007) é doada para o campus Saquarema do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), contribuindo para o início da construção.
06. Curso Autoconscientização Multidimensional (AMD) da ARACÊ: realizado em
parceria com o IIPC, na cidade do Rio de Janeiro, obtém recursos para a aquisição de quotas relativas à publicação do tratado Homo sapiens pacificus.
07. Curso Autoconscientização Pluriexistencial (APL) da ARACÊ: receita das inscrições excedentes no curso direcionado ao projeto Laboratório Serenarium da ARACÊ, permite
a construção de mais 2 laboratórios.
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08. Curso Conscienciologia Aplicada (CAP) do CEAEC: número de inscritos em duas
turmas (São Paulo e Jundiaí), extrapola a previsão inicial, financiando a aquisição do segundo terreno do campus CEAEC.
09. Curso Sensibilização Energética (CEAEC): inscrições de duas turmas do curso
acompanham o valor do cronograma físico-financeiro, financiando a obra do Village (Casa do
Pesquisador) no Campus CEAEC.
D. Remuneração. O recebimento por voluntário de propostas de trabalho ratificando
a prioridade de projetos pessoais planejados:
10. Itinerância: recurso relativo a honorários de consultoria empresarial no valor necessário à realização de itinerância docente em Porto Alegre (RS), pelo período de 2 anos.
11. Buffer financeiro: recebimento de proposta de trabalho, logo após à elaboração de
projeto pessoal para complementação de renda.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 indicador financeiro multidimensional, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Autocrítica parafenomenológica: Autocriticologia; Neutro.
03. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
04. Buffer financeiro: Proexologia; Homeostático.
05. Economia dominadora: Intrafisicologia; Nosográfico.
06. Educação financeira precoce: Reeducaciologia; Neutro.
07. Empreendedor conscienciocêntrico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
08. Energia do dinheiro: Proexologia; Neutro.
09. Finanças interassistenciais: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Inversão financeira: Invexologia; Neutro.
11. Planejamento milimétrico: Autoproexologia; Homeostático.
12. Rigor racionalístico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
13. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Sinalizador evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
15. Subjetividade objetiva parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.

A PERCEPÇÃO E A APLICABILIDADE DO INDICADOR
FINANCEIRO MULTIDIMENSIONAL EXIGEM, DA CONSCIN
INTERMISSIVISTA, A REESTRUTURAÇÃO DO MODELO
PENSÊNICO CONVENCIONAL NO TRATO DAS FINANÇAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem o hábito de utilizar o indicador financeiro
multidimensional na consecução de projetos proexológicos? Em caso afirmativo, quais têm sido
os resultados obtidos dessa aplicação? Em caso negativo, considera a possibilidade de estar mais
atento às evidências e / ou parafatos em relação às demandas financeiras assistenciais?
Bibliografia Específica:
01. Andrade, Júlio Sampaio de; O Espírito do Dinheiro; apres. Motiki Okada; pref. Rogério Hetmanek; revisor Helênio Oliveira; revisora Mariza Vaz, Claudia Belfort; 160 p.; 5 partes; 2 E-mails; 1 microbiografia; 1 website; 23
x 16 cm; br.; Qualitymark; Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 5, 20 a 24, 87 e 133.
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02. Athayde, Greice; Lavôr, Luciana; & Catto, Maria Luiza; Gestão de Recursos Intrafísicos; Artigo; Anais
da I Jornada de Intrafisicologia; Foz do Iguaçu, PR; 15-18.06.06; Conscienciologia Aplicada; Revista; Bianuário; Ano
4; N. 6; 12 enus.; 2 tabs.; 8 refs.; Associação Internacional para a Evolução da Consciência (ARACÊ); Venda Nova do
Imigrante, ES; 2006; páginas 56 a 66.
03. CEAEC Newsletter; Editorial; Da Prática Para a Teoria; Revista; Vol. 3; N. 1; 2 enus.; 16 fotos; Centro
de Altos Estudos da Consciência (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 12 a 21; trilíngue (port.; ing. e esp.).
04. Cerbasi, Gustavo; Como Organizar Sua Vida Financeira: Inteligência Financeira Pessoal na Prática;
revisores Andréia Campos Bivar; & Jussara Bivar; XII + 196 p.; 10 caps.; 48 enus.; 1 foto; 3 gráfs.; 1 ilus.; 1 microbiografia; 20 tabs.; 8 websites; 23 x 16 cm; br.; 7ª reimp.; Elsevier; Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 11 a 187.
05. Jornal da ARACÊ; Redação; ARACÊ Constrói Serenarium; Mensário; Ano 3; N. 17; 1 foto; Venda Nova do Imigrante, ES; Agosto, 2004; primeira página (manchete).
06. Jornal da ARACÊ; Redação; ARACÊ e IIPC Firmam Parceria; Mensário; Ano 2; N. 6; 1 foto; Venda
Nova do Imigrante, ES; Setembro, 2003; primeira página (manchete).
07. Jornal da ARACÊ; Redação; Projeto Suprainstitucional Tertuliarium; Mensário; Ano 7; N. 66; 2 enus.;
1 foto; Venda Nova do Imigrante, ES; Setembro, 2008; primeira página (manchete).
08. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites;
glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011;
página 5.
09. Tornieri, Sandra; Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica; pref.; Hernande Leite; revisores
Mabel Teles; et al.; 296 p.; 4 seções; 55 caps.; 1 citação; 23 E-mails; 153 enus.; 1 fotos;1 microbiografia; 55 pensatas; 11
questionamentos; 1 tab.; 11 técnicas; 2 testes; 21 websites; glos. 210 termos; 6 filmes; 51 refs.; 1 anexo; 2 apênds.; alf.; 21
x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 29 a 243.
10. Trintinália, José Carlos; Marchi, Marcond de; & Rodrigues, Meire; Empresas Conscienciocêntricas:
Sustentáculos das Cognópolis; Artigo; Conscienciologia Aplicada; Revista; Bianuário; Ano 8; N. 7; 28 enus.; 1 gráf.;
1 ilus.; 47 refs.; 1 webgrafia; 1 anexo; Associação Internacional para a Evolução da Consciência (ARACÊ); Venda Nova
do Imigrante, ES; 2008; páginas 67 a 91.
11. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; revisor Alexander Steiner; 232 p.; 100 caps.; 15 E-mails; 103 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 123 questionamentos; 2 websites; 14 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 206.
12. Idem; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander Steiner;
344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282
termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 178
e 179.
13. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 22.
14. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
1.011 a 1.013.
15. 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 484, 853
e 1.630.
16. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 caps.; 147
abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 34.
17. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página
124.
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ÍNDICE

PRIORIDADE PARAPSÍQUICA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)

DE

I. Conformática
Definologia. O índice de prioridade parapsíquica é o indicador numérico utilizado pela
conscin, homem ou mulher, para matematizar o grau de megafocalização e autoinvestimento no
desenvolvimento da autoparaperceptibilidade lúcida, avaliando o tempo, esforços e desempenho
na dinamização da Parafenomenologia Pessoal enquanto meta evolutiva.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra índice deriva do idioma Latim, index, “o que anuncia; mostra; denuncia; indicador; revelador; índice; inscrição; registro; catálogo; lista”. Surgiu no Século XVII.
O vocábulo prioridade procede do idioma Latim Medieval, prioritas, e este de prior, “o primeiro
(na ordem numeral, e com relação a 2); o qual excede; sobrepuja; superior; mais importante; precedente; antecedente; dianteiro; que está mais avançado”, provavelmente através do idioma Francês, priorité. Apareceu no Século XVII. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo psíquico provém do mesmo idioma Grego,
psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma”, de psykhé, “alma, como princípio
de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Indicador do autoinvestimento parapsíquico. 2. Pontoação da priorização parapsíquica. 3. Desempenhometria do investimento parapsíquico. 4. Medição da priorização parapsíquica. 5. Quantificação da autopriorização parapsíquica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 42 cognatos derivados do vocábulo índice: índex; indexação; indexador; indexadora; indexamento; indexante; indexar; indexicada; indexicado; indexicável; indexificação; indexificada; indexificado; indexificador; indexificadora; indexificante; indexificar; indexteridade; indiciação; indiciada; indiciado; indiciador; indiciadora; indicial; indiciamento; indiciante; indiciar; indiciária; indiciário; indiciativo; indiciável; indicificação; indicificada; indicificado; indicificar; indício; indicionarizada; indicionarizado; indicionarizável; indiciosa; indicioso; indículo.
Neologia. As 4 expressões compostas índice de prioridade parapsíquica, índice insuficiente de prioridade parapsíquica, índice mediano de prioridade parapsíquica e índice ótimo de
prioridade parapsíquica são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Despriorização parapsíquica. 2. Desenvolvimento parapsíquico despriorizado. 3. Desconhecimento da autopriorização parapsíquica.
Estrangeirismologia: a eficácia do laptop no registro e compilação das vivências parapsíquicas; as formas individualizadas de aquisição do know-how parapsíquico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às prioridades parapsíquicas.
Citaciologia. Eis citação de William James (1842–1910), capaz de explicitar o alcance
do tema: – Há várias medidas para medir a vontade humana. A mais exata e a mais segura
é a que se exprime por esta questão: de que esforço és capaz?
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da priorização parapsíquica; os parapensenes; a parapensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene da autocientificidade conscienciológica;
a autopensenização qualiquantitativa aplicada ao desenvolvimento parapsíquico.
Fatologia: o índice de prioridade parapsíquica; o índice de prioridade parapsíquica quantificando o autoinvestimento no parapsiquismo; a reorganização da agenda pessoal priorizando
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o tempo para o desenvolvimento parapsíquico; a fixação de rotina útil com foco na priorização do
parapsiquismo; a relação metódica de maratonas, cursos e dinâmicas bioenergéticas realizadas,
voltadas à ampliação da sensibilidade parapsíquica; o número de experimentos laboratoriais efetuados nos campi conscienciológicos; o monitoramento do autodesenvolvimento parapsíquico; o índice de prioridade parapsíquica auxiliando na organização do tempo e no planejamento de atividades voltadas à maximização da autoparaperceptibilidade; o planejamento das ações parapsíquicas a partir dos resultados obtidos através do índice de prioridade parapsíquica; a quantificação da
autopriorização paraperceptiva por meio do inventário das atividades parapsíquicas realizadas;
a importância do registro parapercepciológico na matematização do autoparapsiquismo; o critério
de pontoação do índice de prioridade parapsíquica considerando a carga horária das atividades
voltadas ao desenvolvimento da autoparaperceptibilidade; o critério de pontoação no índice de
prioridade parapsíquica avaliando o registro de parafenômenos vivenciados em cada atividade.
Parafatologia: o balanço da priorização do estado vibracional (EV) avaliando a quantidade mínima de EVs realizados no dia, semana, mês e ano; a comparação anual do desempenho
da quantidade e qualidade da autovivência do estado vibracional profilático; o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal a partir dos registros pessoais; a enumeração dos fenômenos parapsíquicos já vivenciados; as extrapolações parapsíquicas anotadas e posteriormente
analisadas; a autavaliação do ranking pessoal quanto à autexperimentação e domínio das 40 manobras energéticas; o Programa de Desenvolvimento Parapsíquico (PDP) do IIPC; o Curso Escola de Parapsiquismo do CEAEC incentivando o uso do índice de prioridade parapsíquica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo disciplina-perseverança; o sinergismo priorização-autodeterminação-autorganização; o sinergismo autoinvestimento parapsíquico–domínio do EV; o sinergismo priorização do desenvolvimento parapsíquico–produmetria paraperceptiva; o sinergismo força da vontade–força do hábito aplicada ao desenvolvimento parapsíquico; o sinergismo
quantidade de autexperimentos parapsíquicos–qualidade dos autexperimentos parapsíquicos;
o sinergismo reorganização da agenda pessoal–priorização do parapsiquismo–autavaliação dos
autesforços parapercepciológicos.
Principiologia: a aplicação do princípio da autoincorruptibilidade; o princípio autossuperador de acrescentar diariamente melhorias aos autodesempenhos; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da qualificação da quantidade; o princípio da qualificação assistencial
a partir do parapsiquismo; a atenção quanto ao princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da prioridade compulsória (PPC) aplicado ao desenvolvimento parapsíquico.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) contemplando claúsula específica
sobre a priorização do desenvolvimento parapsíquico; o manual de prioridades pessoais (MPP)
otimizando o parapsiquismo pessoal.
Teoriologia: a teoria e prática do parapsiquismo; a teoria da evolução do autoparapsiquismo; a teoria e a prática das 40 manobras energéticas; a teoria do EV entendida e aplicada;
a teoria e a prática do arco voltaico craniochacral; a teoria da avaliação da consciência empregada na medição da priorização do autoparapsiquismo; a teoria e a prática da autorganização
prioritária voltada à matematização dos autoinvestimentos no desenvolvimento parapsíquico.
Tecnologia: as técnicas do autodesenvolvimento do parapsiquismo; a inteligência técnica utilizada no desenvolvimento do parapsiquismo; a técnica do levantamento estatístico aplicada
aos autodesempenhos na priorização parapsíquica; a técnica da produmetria avaliando o investimento das prioridades parapsíquicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico das
retrocognições; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível dos Parapsiquistas; o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas;
o Colégio Invisível dos Epicons.
Efeitologia: os efeitos dos registros regulares no desenvolvimento parapsíquico; os efeitos do registro sistematizado das experiências parapsíquicas na acuidade paraperceptiva; os efeitos da aplicação de recursos técnicos para avaliação do autodesempenho na priorização do parapsiquismo; os efeitos da comparação da pontoação do índice de prioridade parapsíquica pessoal
ao longo de vários anos consecutivos; os efeitos das pontoações alcançadas pela própria conscin
através do índice de prioridade parapsíquica; os efeitos comparativos reeducadores do índice de
prioridade parapsíquica aplicado a grupos de alunos; os efeitos da priorização parapsíquica na
revisão, ampliação e consolidação do repertório parafenomênico pessoal; os efeitos da priorização do parapsiquismo entre duplistas.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo exercício de praticar, registrar e avaliar autexperiências parapsíquicas.
Ciclologia: a reciclagem parapsíquica através do índice de prioridade parapsíquica; o ciclo autesforço-conquista-sustentação-domínio no emprego das técnicas para matematizar a priorização parapsíquica; o ciclo conscientizar-incorporar-praticar-aperfeiçoar aplicado ao desenvolvimento parapsíquico.
Enumerologia: a priorização das percepções parapsíquicas; a priorização dos registros
parapsíquicos; a priorização da matematização do parapsiquismo; a priorização da classificação
parafenomênica; a priorização do repertório parafenomênico; a priorização das autorreciclagens
parapsíquicas; a priorização do autorrendimento evolutivo.
Binomiologia: o binômio persistência-paciência na priorização do autoparapsiquismo;
o binômio dedicação ao autoparapsiquismo–competência do autoparapsiquismo; o binômio autorregramento-autodisciplina na rotina de anotações das parapercepções; o binômio autavaliação
parapsíquica–reperspectivação parapsíquica; o binômio autorganização dos registros parapsíquicos–visualização dos resultados; o binômio aferição da autopriorização parapsíquica–autocorreção de rumos; o binômio autovalores-megafoco aplicado ao desenvolvimento parapsíquico.
Interaciologia: a interação medição da autopriorização parapsíquica–extrapolações parafenomênicas; a interação índice de prioridade parapsíquica–matematização dos autesforços no
desenvolvimento da paraperceptibilidade; a interação esforço individual–rendimento evolutivo;
a interação qualidade-quantidade; a interação ajuste instrumental–ajuste consciencial aplicados
ao índice de prioridade parapsíquica; a interação autexame-autenfrentamento decorrentes da utilização do índice de prioridade parapsíquica; a interação valorização do autoparapsiquismo–medição dos autodesempenhos paraperceptivos.
Crescendologia: o crescendo priorização do parapsiquismo lúcido–aceleração evolutiva autoconsciente; o crescendo estatístico dos próprios esforços.
Trinomiologia: o trinômio registro-compilação-matematização; o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo utilizado na definição das metas de desenvolvimento parapsíquico.
Polinomiologia: o polinômio perceber-registrar-classificar-matematizar na aplicação do
índice de prioridade parapsíquica; o polinômio vontade-intencionalidade-autorganização-autocomprometimento aplicados no desenvolvimento do parapsiquismo.
Antagonismologia: o antagonismo primor autopesquisístico / vulgaridade autopesquisística.
Paradoxologia: o paradoxo da priorização quantitativa de atividades parapsíquicas não
representar qualidade na agudização da autoparaperceptibilidade.
Politicologia: a tecnocracia; a lucidocracia; a pacienciocracia; a cosmoeticocracia; a parapsicocracia (Cognópolis); a evoluciocracia; a interassistenciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autoparaperceptibilidade.
Filiologia: a priorofilia; a parapsicofilia; a pesquisofilia; a metodofilia; a parafatofilia;
a parafenomenofilia; a energofilia; a matematicofilia; a reciclofilia.
Fobiologia: o autodescarte da autodisciplinofobia; a superação da laborfobia.
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Sindromologia: a prevenção da síndrome da autodesorganização através das anotações
paraperceptivas; a síndrome da dispersão consciencial dificultando o registro das percepções parapsíquicas; a evitação da síndrome da despriorização existencial ao matematizar os autesforços
no desenvolvimento do parapsiquismo.
Holotecologia: a metodoteca; a mensuroteca; a tecnoteca; a conscienciometroteca; a raciocinoteca; a lucidoteca; a experimentoteca; a fenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Autorganizaciologia; a Autodisciplinologia; a Autocriteriologia; a Administraciologia; a Arquivologia; a Autoinventariologia; a Estatisticologia; a Matematicologia; a Autopesquisologia; a Autodiscernimentologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o autopesquisador-sensitivo; o sistemata; o parapercepciologista; o acoplamentista; o tenepessista; o ofiexista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o reeducador; o epicon lúcido;
o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o pesquisador; o projetor consciente; o homem de ação.
Femininologia: a autopesquisadora-sensitiva; a sistemata; a parapercepciologista; a acoplamentista; a tenepessista; a ofiexista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a reeducadora; a epicon lúcida;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisadora;
a projetora consciente; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens atilator;
o Homo sapiens tachypsychicus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens autoperquisitor;
o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: índice insuficiente de prioridade parapsíquica = o indicador numérico de
aplicação da técnica do estado vibracional sem atingir a quantidade mínima de 20 EVs diários;
índice mediano de prioridade parapsíquica = o indicador numérico da aplicação da técnica de, no
mínimo, 20 EVs todos os dias; índice ótimo de prioridade parapsíquica = o indicador numérico da
rotina de instalação diária de, no mínimo, 20 EVs demonstrando domínio da técnica.
Culturologia: a cultura da atenção às prioridades evolutivas; a cultura da Autoparapercepciologia; a cultura da Autorganizaciologia; a cultura da Autodeterminologia; a cultura da
Autodesempenhologia; a paracultura profilática das práticas bioenergéticas; a cultura da Voliciologia na utilização do índice de prioridade parapsíquica.
Objetivo. Pela ótica da Autorrealismologia, a proposta do índice de prioridade parapsíquica objetiva avaliar o desempenho da conscin na priorização do autoparapsiquismo de maneira
quantitativa e qualitativa. Primeiramente, a análise matematiza a quantidade de ações realizadas
pelo autopesquisador visando aumentar a sensibilidade paraperceptiva. Em segundo momento,
a investigação avalia a qualidade das ações, considerando efeitos, intensidade, estágio de desenvolvimento, nível e emprego autoconsciente do parapsiquismo.
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Quantidade. No universo da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
12 variáveis capazes de compor o índice de prioridade parapsíquica, objetivando avaliar a quantidade de ações priorizadas por parte da conscin para desenvolver o autoparapsiquismo:
01. Biblioteca: o inventário de livros pessoais especializados no parapsiquismo.
02. Curso: o cômputo dos cursos realizados na especialidade Parapercepciologia.
03. Doação de energias: o número de participações em atividades parapsíquicas na função de doador de energias.
04. Estado vibracional: a mensuração da quantidade de EVs realizados diariamente.
05. Estudo do parapsiquismo: a aferição do período de tempo dedicado à compreensão
da Ciência Parapercepciologia.
06. Fitoenergia: a quantificação das atividades bioenergéticas realizadas junto à Natureza.
07. Hábitos parapsíquicos: o percentual de inclusão das práticas parapsíquicas nas atividades pessoais diárias.
08. Laboratório: o escore dos laboratórios conscienciológicos realizados em campi de
ICs.
09. Parafenômeno: o inventário dos fenômenos extrafísicos autovivenciados.
10. Prática bioenergética: a estimativa dos exercícios bioenergéticos individuais e grupais praticados, a exemplo das maratonas e dinâmicas parapsíquicas.
11. Sinalética: a listagem dos sinais energéticos e parapsíquicos conhecidos.
12. Tenepes: a avaliação do tempo de prática da tarefa energética pessoal.
Qualidade. No universo da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 qualidades e respectivos questionamentos associados ao índice de prioridade parapsíquica visando matematizar, por meio da escala de 1 a 5, a qualidade dos autoinvestimentos na autoparaperceptibilidade:
01. Amparabilidade. Qual o grau de afinização com o amparador da tenepes você alcançou neste momento?
02. Aplicabilidade. Qual resultado você obtém no emprego da sinalética energética
e parapsíquica personalíssima?
03. Autodefensibilidade. Como se classifica você quanto aos efeitos das assimilações
energéticas, iscagens e desassimilações de energias durante as atividades cotidianas da vida humana?
04. Energossomaticidade. Em qual nível você se situa quanto à desenvoltura, potência
e eficácia da técnica do estado vibracional?
05. Estudiosidade. Qual conteúdo você já leu e anotou da biblioteca pessoal especializada em Parapercepciologia?
06. Exaustividade. Qual a qualidade dos registros relativos às intercorrências parapsíquicas percebidas por você antes, durante e após a realização dos mesmos?
07. Habitualidade. Como se classifica você quanto à análise dos efeitos da repetição sadia da realização de laboratórios conscienciológicos?
08. Retributividade. Qual o nível de empenho você emprega na retribuição do conhecimento e experiências parapsíquicas por meio da docência, artigos, verbetes e livros?
09. Sensibilidade. Qual eficiência tem você na discriminação e emprego autoconsciente
da aeroenergia, fitoenergia, geoenergia, hidroenergia e zooenergia?
10. Teaticidade. Qual aproveitamento você obtém na autexperimentação de novos parafenômenos originados das extrapolações paraperceptivas?
Aferição. A marca, escore ou pontoação alcançados através das ações e questionamentos
indicam a valorização, performance e grau de comprometimento no desenvolvimento parapsíquico no período da avaliação. Importa à conscin interessada estender a autoverificação ao longo de
vários anos consecutivos para poder aferir com maior precisão o autodesempenho na priorização
do parapsiquismo.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o índice de prioridade parapsíquica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
02. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
03. Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
04. Bônus parapsíquico: Crescendologia; Homeostático.
05. Desrepressão parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
06. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
07. Evolução energossomática: Energossomatologia; Homeostático.
08. Objetivo prioritário: Autodiscernimentologia; Homeostático.
09. Planilha técnica: Experimentologia; Neutro.
10. Prioridade proexológica: Autoproexologia; Homeostático.
11. Recurso parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
12. Sub-rotina parapsíquica: Autoparapercepciologia; Neutro.

OBJETIVANDO MATEMATIZAR OS ESFORÇOS NO DESENVOLVIMENTO DA PARAPERCEPTIBILIDADE, É ESSENCIAL
AUTODISCIPLINA APLICADA AOS REGISTROS PESSOAIS,
BALIZADORES DO ÍNDICE DE PRIORIDADE PARAPSÍQUICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, prioriza tecnicamente a medição dos autesforços
cotidianos no desenvolvimento parapsíquico? Quais resultados já obteve com essa prática?
D. R.
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INDÍCIO MULTIEXISTENCIAL
(AUTORREVEZAMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O indício multiexistencial é a marca deixada pela consciência em alguma
ou algumas vidas humanas anteriores, em geral construção intelectual ou material capaz de fornecer indicações para a identificação das diretrizes do temperamento, da autoevocação e de possível
autorrevezamento de existência em existência da conscin lúcida.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo indício vem do idioma Latim, indicium, “indício; prova; sinal; indicação; revelação; denúncia; descoberta; acusação; delação”, de index, conexo ao verbo indicere,
“revelar; descobrir; dar a saber; anunciar; denunciar”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição multi procede também do idioma Latim, multus, “muito; numeroso; em grande quantidade; extenso; espaçoso; importante; considerável”. A palavra existencial deriva igualmente do
idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver;
mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Rastro multiexistencial. 02. Pegada multiexistencial. 03. Traço
multiexistencial. 04. Marca multiexistencial. 05. Retrossinal evolutivo; retrossinal multiexistencial. 06. Retrografopensene. 07. Paleografopensene. 08. Vestígio autopensênico. 09. Retromarca pessoal indelével. 10. Chave multiexistencial; pista multiexistencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo indício:
contraindício; desindiciação; desindiciar; indiciação; indiciada; indiciado; indiciador; indiciadora; indicial; indiciamento; indiciante; indiciar; indiciário; indiciativa; indiciativo; indiciosa;
indicioso; maxindício; minindício.
Neologia. As 3 expressões compostas indício multiexistencial, indício multiexistencial
intelectual e indício multiexistencial material são neologismos técnicos da Autorrevezamentologia.
Antonimologia: 1. Grafopensene atual. 2. Neoindício existencial. 3. Neomarca
pessoal.
Estrangeirismologia: o déjà-vu; o Retrocognitarium; a notitia innata.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às autorretrocognições.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dos rastropensenes; os paleopensenes sadios; a paleopensenidade; os retropensenes sadios; a retropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade;
os retrografopensenes; a retrografopensenidade; a fôrma holopensênica; os genopensenes; a genopensenidade.
Fatologia: as evidências passadas; a prova; o resíduo; o saldo; o indicador; o vestígio;
a automimese excepcionalmente produtiva; a semente retrógrada; a semente ântuma; a semente
construtiva; as confirmações materiais dos relatos espontâneos, retrocognitivos; os indícios da retrovida; a identificação da personalidade consecutiva pelas conscins testemunhas; os indícios da
retropersonalidade; a decodificação da retromegagescon encriptada; os indícios da retroproéxis.
Parafatologia: o indício multiexistencial; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o fenômeno do dejaísmo; os indícios do
Curso Intermissivo (CI) pessoal, pré-ressomático; os indícios do macrossoma pessoal; os indícios
do paramicrochip pessoal; o autorrevezamento multiexistencial, pessoal, anterior; a retrossenha
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pessoal; a projetabilidade lúcida (PL) autoconfirmadora da sobrevivência pós-dessoma; a casuística pessoal autorretrocognitiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interdimensional; o sinergismo grafopensene-materpensene.
Principiologia: o princípio do autorrevezamento consciencial; o princípio da constância relativa do temperamento consciencial; o princípio da descrença motivando as autexperiências.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) impregnado nas autogescons.
Teoriologia: a teoria do paraconhecimento; a teoria do corpo objetivo.
Tecnologia: a técnica evolutiva da autovisão prioritária; a técnica de elaboração da retrossenha pessoal; a técnica de identificação da retrossenha pessoal; a técnica do entrelinhamento lógico; as técnicas conscienciométricas assinalando os vestígios do passado multiexistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico das técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Mnemologistas.
Efeitologia: o efeito evolutivamente otimizador da técnica da retrossenha pessoal;
o efeito cosmovisiológico dos atos cosmoéticos sequenciais; o efeito da autoconscientização multiexistencial na reciclagem dos autovalores.
Neossinapsologia: as retrossinapses atuantes nesta vida humana da conscin lúcida; as
parassinapses.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma da seriexialidade consciencial; o ciclo interexistencial sementeira intrafísica–colheita intermissiva–recolheita intrafísica; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) evoluído da atividade.
Enumerologia: os indícios preliminares; os indícios óbvios; os indícios sutis; os indícios
esparsos; os indícios comprobatórios; os indícios incriminadores; os indícios incontestáveis.
Binomiologia: o binômio indício-evidência; o binômio pararrealidade-parapercuciência; o binômio seriéxis-autoproéxis; o binômio megagescon–retrossenha pessoal; o binômio indícios intraconscienciais–indícios extraconscienciais.
Interaciologia: a interação retrocérebro emissor–neocérebro receptor; a interação cosmovisão-megafoco; a interação genialidade-precocidade.
Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo indícios multiexistenciais–confirmações acumuladas–certezas relativas.
Trinomiologia: o trinômio comunicativo pessoal retro-holopensene–fôrma holopensênica–neo-holopensene; o trinômio interesse-meta-evolução.
Polinomiologia: o polinômio convenção dos códigos–fixação holomnemônica–megagescon criptografada–reconhecimento retrocognitivo; o polinômio da retrossenha individual-intransferível-incompartilhável-indescartável; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas; o polinômio postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo indícios suficientes autesclarecedores / indícios insuficientes autenganadores; o antagonismo evidência / inferência.
Paradoxologia: o paradoxo comunicativo da transmissão da mensagem para si mesmo;
o paradoxo da passagem do bastão para si próprio; o paradoxo da retrossenha superpessoal
plotada no âmbito da superassistencialidade às outras consciências; o paradoxo da personalidade entremostrar no presente as existências passadas às consciências mais atiladas.
Politicologia: a parapsicocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei da Seriexologia; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a parapsicofilia; a evoluciofilia; a bibliofilia.
Sindromologia: a síndrome do ostracismo falseando ilusoriamente indícios e levando
à conclusão precipitada sobre a autoidentificação na condição de antiga celebridade histórica.
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Holotecologia: a memorioteca; a mnemossomatoteca; a sinaleticoteca; a parapsicoteca;
a retrocognoteca; a evolucioteca; a autopesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Autorrevezamentologia; a Holomemoriologia; a Passadologia;
a Anteriorologia; a Recexologia; a Ressomatologia; a Multidimensiologia; a Parencriptologia;
a Seriexologia; a Mentalsomatologia; a Autexperimentologia; a Parapercepciologia; a Paratecnologia; a Comunicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychicus;
o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens fraternus;
o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens autolucidus;
o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens genopensenologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: indício multiexistencial intelectual = a gescon da conscin, de ordem intelectual, o livro ou a obra-prima escrita; indício multiexistencial material = a gescon da conscin,
de ordem física, a construção ou a obra-prima de alvenaria.
Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a cultura do continuísmo construtivo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 indício multiexistencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
02. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
03. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
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Autoidentificação: Autocogniciologia; Homeostático.
Autoprevisão existencial: Autevoluciologia; Homeostático.
Autorrevezamento multiexistencial: Autorrevezamentologia; Homeostático.
Codex subtilissimus pessoal: Autoparapercepciologia; Homeostático.
Código consagrado: Autorrecexologia; Neutro.
Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
Dragona parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
Especialismo holobiográfico: Autoconscienciometrologia; Neutro.
Marca parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
Paraevidência: Autoparapesquisologia; Neutro.
Rastro textual: Grafopensenologia; Homeostático.
Retrossenha pessoal: Holomemoriologia; Homeostático.

A PESQUISA E IDENTIFICAÇÃO DO INDÍCIO MULTIEXISTENCIAL, PESSOAL, AMPLIA A CURIOSIDADE PESQUISÍSTICA E A COSMOVISIOLOGIA DA CONSCIN LÚCIDA
SOBRE O AUTOPARAPSIQUISMO INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou algum indício multiexistencial
pessoal? De qual natureza: intelectual ou material?
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INDIGNAÇÃO COSMOÉTICA
(AUTOCOSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A indignação cosmoética é a atitude ou postura da conscin lúcida, homem
ou mulher, de reprovação racional do ato de natureza anticosmoética ou violador da dignidade
consciencial, desprovido de qualquer pensamento negativo ou sentimento de desafeição em relação a outrem.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo indignação deriva do idioma Latim, indignatio, “indignação”.
Surgiu no Século XV. O elemento de composição cosmo provém do idioma Grego, kósmos. Apareceu no idioma Português no Século XIX. A palavra ética procede do idioma Latim, ethica,
“ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada à moral”, e esta do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Indignação racional. 2. Indignação homeostática. 3. Defesa cosmoética da dignidade consciencial. 4. Reprovação cosmoetificadora.
Neologia. As 3 expressões compostas indignação cosmoética, indignação cosmoética íntima e indignação cosmoética pública são neologismos técnicos da Autocosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Indignação anticosmoética. 2. Indignação raivosa. 3. Indignação
heterassediadora. 4. Indignação seletiva. 5. Silêncio omissivo. 6. Leniência espúria. 7. Endosso
sentimental.
Estrangeirismologia: o autoposicionamento independente do fellow feeling; a evitação
do argumento ad hominem; o strong profile; o Cosmoeticarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cosmoeticologia.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Controlemos
nossa indignação.
Filosofia: o Megafraternismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da dissensão em bases cosmoéticas; o holopensene
de respeito à dignidade de todos os seres; as autopensenizações megafraternas; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; a ortopensenidade balizadora das automanifestações
discordantes.
Fatologia: a indignação cosmoética; a indignação refletida; a indignação virtuosa e evolutivamente prioritária das pessoas racionais; a expressão da indignação, sem abalos íntimos ou
reações hostis contra outrem; a atitude sadia de heterorreprovação; a exposição cosmoética do ato
alheio anticosmoético; a denúncia do ato anticosmoético causador de prejuízo à coletividade;
o posicionamento explícito de contestação às heterocorrupções e violações dos direitos conscienciais; a indignação cosmoética na condição de instrumento antiassediador das relações interconscienciais; o sentimento penoso ante a indignidade e os maus tratos; a defesa lúcida das consciências em condição de vulnerabilidade; a autoindignação a partir do reconhecimento do erro pessoal; o sentimento de injustiça direcionado pelo autodiscernimento; o julgamento moral; a omissuper; o autoposicionamento antiacumpliciador; a objeção de consciência; a desobediência civil;
o ativismo cosmoético; a deserção cosmoética; a maxidissidência ideológica; o respeito aos paradireitos das consréus; a compreensão do nível evolutivo alheio; o paradever do intermissivista de
posicionar-se em prol da Cosmoética; o autojuízo crítico aplicado às automanifestações públicas
e privadas; o desassombro cosmoético ante as mazelas do mundo; a evitação do indiferentismo;
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o direcionamento das automanifestações pelos valores intermissivos; a cosmovisão autapaziguadora; a imperturbabilidade intraconsciencial; a automagnanimidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal confirmatória da autocosmoeticidade; a manutenção das energias
conscienciais (ECs) equilibradas nos momentos de indignação pessoal; a substituição da indignação patológica pela exteriorização das ECs positivas ao causador da reação pessoal; o sentimento
de indignação sem influências negativas de consciexes baratrosféricas; a sustentabilidade energética para ir no contrafluxo da Socin Patológica; a paraindignação cosmoética dos amparadores extrafísicos ante os descalabros cometidos pelas consciexes baratrosféricas; a autoindignação da
conscin projetada com as próprias ações extrafísicas; as autorretrocognições vexaminosas geradoras de autoindignação; a paraindignação cosmovisiológica do Serenão.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio cosmoético de
não acumpliciamento com o erro identificado; o princípio evolutivo “não corrigir o erro alheio
é errar também”; o princípio pacifista da anti-hostilidade; o princípio cosmoético de pensar no
mal existente na consciência ao invés de pensar mal da mesma; o princípio da empatia evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de valores pessoais.
Teoriologia: a teoria da equidade; a teoria dos sentimentos morais; a teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: a técnica da Confrontologia; a técnica da criticidade cosmoética; a técnica
da Cosmoética Destrutiva; a técnica de conviver com todos sem acumpliciamentos; a banana technique; a técnica de se colocar no lugar do outro; o histrionismo técnico.
Voluntariologia: o voluntariado nas instituições de defesa dos direitos humanos e dos
pré-humanos; o voluntariado conscienciológico cosmoético.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito desassediador do autoposicionamento cosmoético; o efeito tarístico
da autoindignação cosmoética para as companhias intra e extrafísicas; o efeito halo da indignação cosmoética dos componentes mais lúcidos do grupo evolutivo; os efeitos da autocosmovisão
na avaliação das atitudes alheias; os efeitos das autopensenizações megafraternas.
Neossinapsologia: as neossinapses do autoposicionamento antiacumpliciante; as neossinapses geradas na observação da conduta exemplar.
Ciclologia: o rompimento do ciclo algoz-vítima; a evitação do ciclo de violações da dignidade entre as consciências; o ciclo de reciclagem das abordagens pessoais.
Enumerologia: o senso de Cosmoética; o senso de criticidade; o senso de justiça holocármica; o senso de intercompreensão; o senso de heteroperdoamento generalizado; o senso de
convivência maxifraterna; o macrossenso.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio admiração-discordância;
o binômio autorreflexão-acerto; o binômio heteroperdoamento-autoimperdoamento; o binômio
pseudodignidade-pseudoindignidade; o binômio indignação cosmoética–revolução pacífica.
Interaciologia: a interação autodesassedialidade-heterodesassedialidade; a interação
cosmovisão–calculismo cosmoético; a interação Mentalsomatologia-Autodiscernimentologia.
Crescendologia: o crescendo inconformismo belicista–inconformismo pacifista; a evitação do crescendo indignação-revolta; o crescendo indignação cosmoética–omissuper; o crescendo perdão-libertação.
Trinomiologia: o trinômio indignação cosmoética–objeção de consciência–articulação
política; o trinômio pessoal posicionamento-comportamento-exemplificação; o trinômio holofilosófico Cosmoética-Universalismo-Megafraternismo.
Polinomiologia: o polinômio indignação-paciência-compreensão-realização; o polinômio avaliação-exame-interpretação-julgamento.
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Antagonismologia: o antagonismo indignação psicossomática / indignação mentalsomática; o antagonismo dignidade cosmoética / orgulho; o antagonismo indignação cosmoética
/ reatividade anticosmoética; o antagonismo defesa espúria da autodignidade / defesa cosmoética
da heterodignidade; o antagonismo desejo de mudança / desejo de vingança; o antagonismo indignação teórica / indignação pragmática.
Paradoxologia: o paradoxo da indignação compreensiva; o paradoxo da indignação
ataráxica; o paradoxo da defesa anticosmoética dos princípios cosmoéticos.
Politicologia: a inconivência com a politicalha; a cosmoeticocracia; a democracia pura;
a paradireitocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à qualificação cosmoética do autoposicionamento.
Filiologia: a autocriticofilia; a cosmoeticofilia; a criticofilia; a refutaciofilia; a conviviofilia; a coerenciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a heterocriticofobia; a assediofobia; a errofobia; a decidofobia; o medo de
perder os afetos; o medo de perder os ganhos secundários; o medo de desagradar.
Sindromologia: a síndrome do justiceiro; a síndrome da ectopia repulsiva.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a direitoteca; a politicoteca; a socioteca; a discernimentoteca; a maturoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Autocosmoeticologia; a Paradireitologia; a Parapoliticologia;
a Autodiscernimentologia; a Interconscienciologia; a Desassediologia; a Conviviologia; a Holomaturologia; a Megafraternologia; a Paraxiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin indignada cosmoética; a conscin lúcida; a isca humana lúcida;
o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o cosmoeticista; o humanitarista; o ativista cosmoético; o antiescravagista; o paradireitólogo; o parapoliticólogo; o estadista; o acoplamentista; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o objetor de
consciência; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a cosmoeticista; a humanitarista; a ativista cosmoética; a antiescravagista; a paradireitóloga; a parapoliticóloga; a estadista; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a objetora de consciência; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora
consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação.
Hominologia: o Homo sapiens dignus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
paradireitologus; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens benevolens.
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V. Argumentologia
Exemplologia: indignação cosmoética íntima = a atitude de reprovação racional do ato
anticosmoético, introspectiva, subjetiva, silenciosa, não exposta, fundamentada na técnica da
omissuper; indignação cosmoética pública = a atitude de reprovação racional do ato anticosmoético, exposta publicamente.
Culturologia: a cultura do autoposicionamento cosmoético; a cultura do respeito interconsciencial.
Parapatologia. A indignação anticosmoética, a mais comum na Socin patológica, é caracterizada pela reação intempestiva de heterorreprovação, concomitante ao sentimento de raiva
ou desprezo, advindo da avaliação de atitude alheia como sendo indigna, injusta, afrontadora ou
moralmente errada.
Belicopensene. Mesmo sem saber, a conscin indignada, não raro, acompanhada por assediadores extrafísicos, direciona ECs patológicas, carregadas por emoções tóxicas e pensamentos hostis à pessoa ou grupo julgado causador da indignação pessoal.
Evitações. Eis, em ordem alfabética, 10 reações típicas concomitantes à indignação patológica a serem evitadas para o exercício da indignação cosmoética:
01. Afastamento. Decidir se esquivar da situação conflitiva para fugir dos próprios sentimentos negativos, quando em omissão deficitária (autofuga).
02. Defendimento. Defender, ectopicamente, algo considerado digno ou moralmente
correto (pseudodignidade), quando de fato é anticosmoético.
03. Hostilidade. Nutrir sentimentos autojustificados de hostilidade e raiva pelos pretensos responsáveis pela indignação pessoal.
04. Indiferença. Revelar indiferença afetiva em relação a quem reprova as condutas.
05. Justiçamento. Assumir o papel de arauto da justiça e se considerar no direito de fazê-la com as próprias mãos (síndrome do justiceiro).
06. Recrutamento. Propagar o ativismo patológico, recrutando para a causa pessoal,
conscins e consciexes afins (evocações doentias), igualmente indignadas anticosmoéticas.
07. Repugnância. Sentir repugnância, repulsa e aversão antifraterna por outrem.
08. Ressentimento. Cobrar os supostos direitos, validando os ressentimentos, mágoas
e rancores pessoais.
09. Seletividade. Indignar-se de maneira seletiva, somente com os ilícitos contrários aos
próprios interesses, do grupo ao qual pertence ou da ideologia defendida.
10. Vingança. Buscar vingança, desforra e “dar o troco na mesma moeda” (lei de talião).
Exceção. Consoante a Holomaturologia, a indignação cosmoética somente é possível
a quem está consciente da importância evolutiva das autopensenizações fraternas, sobretudo a favor dos algozes e heterassediadores.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a indignação cosmoética, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assertividade cosmoética: Experimentologia; Homeostático.
02. Ativismo: Parapoliticologia; Neutro.
03. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Contestação intelectual: Holomaturologia; Neutro.
Contrariedade: Contrariologia; Homeostático.
Juízo de valor: Heterocriticologia; Neutro.
Limite cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
Macrossenso: Holomaturologia; Homeostático.
Magnanimidade: Automagnanimologia; Homeostático.
Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
Perdão irrestrito: Interassistenciologia; Homeostático.
Pseudoindignidade: Cosmoeticologia; Neutro.
Qualidade da intenção: Intencionologia; Neutro.
Senso de dignidade cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.

A INDIGNAÇÃO COSMOÉTICA É REAÇÃO DE EXCEÇÃO
DAS CONSCIÊNCIAS LÚCIDAS, POIS EXIGE A MAGNANIMIDADE PARA PERDOAR ATÉ MESMO GRAVES OFENSAS
DOS ASSEDIADORES CONTRA SI E AOS DEMAIS SERES.
Questionologia. Como reage você, leitor ou leitora, ante os inúmeros desvios cosmoéticos, corrupções e violações dos direitos conscienciais ainda existentes na Socin Patológica? Já
consegue vivenciar com equilíbrio íntimo a indignação cosmoética?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página
1.119.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 443, 854
e 1.169.
3. Idem; Máximas da Conscienciologia; 164 p.; 1 E-mail; 1 enu.; 1 foto; 150 ilus.; 1 microbiografia; 450 minifrases; 1 website; 15 x 10 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996, página 44.
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 127 e 548.
5. Idem; Temas da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro & Graça Razera; 232
p.; 7 seções; 90 caps.; 10 diagnósticos; 15 E-mails; 115 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 10 pesquisas; 30 testes conscienciométricos; 2 tabs.; 2 websites; 16 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm.; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 188 e 189.

M. H.
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INDISCIPLINA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A indisciplina é a falta de observância, constância e firmeza em relação
a normas, preceitos e obrigações característica da conscin vulgar, deseducada, desorganizada
e sem comedimento na vida dia a dia.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo indisciplina procede do idioma Latim, indisciplina, “falta de instrução; ausência de disciplina”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 01. Indisciplinação. 02. Antidisciplina. 03. Desorganização. 04. Antiorganização. 05. Anomia. 06. Anarquia. 07. Deseducação; desordem. 08. Desarrumação; descumprimento. 09. Rebeldia. 10. Caos; desgoverno; ilegalidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 40 cognatos derivados do vocábulo disciplina:
autodisciplina; autoindisciplina; codisciplinaridade; disciplinação; disciplinada; disciplina-de-freira; disciplinado; disciplinador; disciplinadora; disciplinamento; disciplinante; disciplinar;
disciplinaridade; disciplinatório; disciplinável; disciplinofilia; disciplinofobia; Disciplinologia;
heterodisciplina; indisciplina; indisciplinabilidade; indisciplinar; indisciplinoso; interdisciplinar; interdisciplinaridade; Interdisciplinologia; monodisciplinar; monodisciplinaridade; multidisciplinar; multidisciplinaridade; Multidisciplinologia; neodisciplina; pluridisciplinar; pluridisciplinaridade; subdisciplina; subdisciplinar; transdisciplinar; transdisciplinaridade; Transdisciplinologia; tridisciplinar.
Neologia. As 3 expressões compostas indisciplina grosseira, indisciplina superficial
e indisciplina parapsíquica são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Disciplina; disciplinação. 02. Disciplinologia. 03. Organização; Organizaciologia. 04. Adestramento; educação; ordem; ordenação; polidez. 05. Método; Metodologia; regulamento. 06. Sistemática. 07. Arrumação; cumprimento. 08. Equilíbrio. 09. Acerto; legalidade; lei. 10. Harmonia; Harmoniologia.
Estrangeirismologia: o hollow profile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Holomaturologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Indisciplina
é autorretrocesso.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autodesorganização; os patopensenes; a patopensenidade; a indisciplina autopensênica.
Fatologia: a indisciplina; a indisciplina pessoal; a indisciplina somática; a indisciplina
emocional; a indisciplina intelectual; a indisciplina social; a indisciplina profissional; a indisciplina crônica; a indisciplina institucional; a indisciplina escolar; a indisciplina no trânsito; a desorganização; a autodesorganização; a existência desordenada; a vida indisciplinada; o amadorismo
existencial; a falta de liderança; o relaxamento dos hábitos; a vida pessoal desestruturada; a deseducação da conscin apedeuta; a impontualidade; a falsa liberdade; a descortesia; a irresponsabilidade; a fuga aos compromissos; o desmandamento; os atos infracionais; os destemperos; as áreas
de tensão social; a baderna; o desgoverno; o cheque estourado; o sujismundismo; o acriticismo;
o mau senso; o perdularismo; a antianálise; a ectopia existencial; a entropia estabanada; as rotinas
inúteis; o parêntese patológico; as crises de excentricidade; a falha de educação; a falta de Higiene Consciencial; a irreflexão milenar; a irracionalidade íntima; as medidas socioeducativas;
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a objeção de consciência; a desobediência civil; a inversão existencial; a autorreciclagem existencial; o autodidatismo multidisciplinar; a autorreciclagem intraconsciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: a negação do princípio da autoridade; o princípio filosófico do anarquismo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria política do autodesenvolvimento emancipado da tutela governamental; a teoria do megafoco profissional; a teoria e vivência da Teaticologia.
Tecnologia: a técnica da autorganização consciencial; a técnica do tenepessismo; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica dos 10 dias de isolamento; a técnica da priorização do mais
relevante; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da invéxis.
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.
Enumerologia: o autodesregramento; a autocomplacência; a autodisplicência; a autoindisciplina; a autodespriorização; o autassédio; a antiproexologia.
Binomiologia: o binômio indisciplina da mente–indisciplina do corpo; o binômio vontade fraca–vida indisciplinada.
Interaciologia: a interação estímulo-resposta; a interação nociva autodisplicência-antissegurança; a interação Patologia-Parapatologia; a interação libertária câmara de reflexão–
–dinâmica operativa.
Trinomiologia: o trinômio patológico promiscuidade-libertinagem-licenciosidade; o trinômio Filosofia-Politicologia-Sociologia; o trinômio autodidático Conformática-Poliglotismo-Multidisciplinaridade.
Antagonismologia: o antagonismo autodisciplina / autoindisciplina; o antagonismo
preguiça / organização; o antagonismo essencial / supérfluo; o antagonismo disciplina da Ciência / indisciplina da Arte; o antagonismo disciplina mental do computador / indisciplina mental
da Internet; o antagonismo ordem-progresso / indisciplina-retrocesso; o antagonismo harmonia
/ entropia; o antagonismo maria-vai-com-as-outras / rebelde sem causa; o antagonismo omissão
superavitária / omissão deficitária; o antagonismo fraternismo / hedonismo.
Politicologia: a assediocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Fobiologia: a disciplinofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da mediocrização;
a síndrome da insegurança; a síndrome da borboleta; a síndrome do deficit de atenção; a síndrome da ansiedade; a síndrome da alteração do humor; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a riscomania.
Holotecologia: a idiotismoteca; a patopensenoteca; a psicossomatoteca; a metodoteca;
a atencioteca; a prioroteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosografia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Autopesquisologia; a Autocoerenciologia; a Autocriteriologia; a Autopriorologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente.
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Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar; o evoluciente;
o desô; o bedel; o cerra-fila; o atlóteta.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar; a evoluciente; a desô.
Hominologia: o Homo reptilianus; o Homo sapiens indisciplinatus; o Homo sapiens
inordinatus; o Homo sapiens desaequilibratus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens maniacus; o Homo sapiens abusor; o Homo sapiens anxiosus.
V. Argumentologia
Exemplologia: indisciplina grosseira = a da conscin toxicômana; indisciplina superficial
= a da conscin apedeuta; indisciplina parapsíquica = a da vítima dos acidentes de percurso cronicificados, em cadeia.
Culturologia: a cultura da desordem.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a indisciplina, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrasia: Experimentologia; Nosográfico.
02. Anomia: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Antifisiologia humana: Parafisiologia; Nosográfico.
04. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
05. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
07. Autopostura viciada: Etologia; Nosográfico.
08. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
10. Técnica do bloco tridisciplinar: Parapedagogiologia; Neutro.

A INDISCIPLINA PESSOAL SOLAPA TODOS OS ESFORÇOS E DESEMPENHOS EVOLUTIVOS DA CONSCIN, SEJA
HOMEM OU MULHER, EM QUALQUER IDADE FÍSICA,
LOCAL DE EXPERIÊNCIA OU FORMAÇÃO CULTURAL.
Questionologia. A indisciplina, de algum modo, ainda afeta você, leitor ou leitora?
Quais recursos criativos aplica você no aumento e na manutenção da autorganização evolutiva?
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INDUÇÃO INICIAL
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A indução inicial é a ação, processo ou efeito de induzir, ocorrida, por
exemplo, há décadas, na infância ou na adolescência da conscin, e ainda atuante vigorosamente
em plena fase da maturidade, quando já devia ter sido eliminada e substituída por melhores sugestões existenciais e opções evolutivas pessoais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra indução vem do idioma Latim, inductio, “ação de levar ou trazer,
de introduzir, de estender sobre, de desenrolar, de resolver; hipótese”. Surgiu no Século XVII.
O termo inicial deriva também do idioma Latim, initialis, “original; primitivo; primordial”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Indução remanente. 02. Indução subsistente. 03. Indução infantil.
04. Indução primária. 05. Indução primitiva. 06. Indução prolongada. 07. Indução permanente.
08. Induzimento da infância. 09. Imaturidade primária. 10. Instigação irracional.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo indução:
antindução; antindutivo; antindutor; antindutora; autoindução; indutância; indutar; indutiva;
indutivo; indutômetro; indutor; indutora; induzida; induzido; induzidor; induzidora; induzimento; induzir.
Neologia. As 3 expressões compostas indução inicial, indução inicial étnica e indução
inicial religiosa são neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 01. Indução posterior. 02. Indução da maturidade. 03. Dedução adulta. 04. Dedução madura. 05. Maturidade emocional. 06. Antifalaciologia; Antissofismologia;
Antissupersticiologia. 07. Anticontradiciologia; Antidesviologia. 08. Antienganologia; Antierrologia; Antipseudologia. 09. Antinosologia; Antiteratologia. 10. Antimimeticologia; Antissubcerebrologia; Antivitimologia.
Estrangeirismologia: o Autopesquisarium; o set-up; os frames of mind; o starting point;
o imprinting.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à psicossomaticidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal quando intoxicado pelas superstições de todas as
naturezas; os patopensenes; a patopensenidade; a busca dos nexopensenes; a nexopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a indução inicial; a indução familiar; a indução da criança; a indução inicial
social; a indução iniciática; as induções primárias da intimidade; a irresistibilidade às induções
iniciais; os problemas com raízes na infância; as infantilidades remanescentes nos adultos carentes; as influências nefastas do ambiente sob a conscin suscetível; a indução maléfica gerada pela
educação deformada; as falácias incluídas na educação pessoal; as inspirações baratrosféricas na
infância; os fanatismos religiosos, políticos ou ideológicos; os fascínios de grupo; as coleiras sociais sufocantes do ego; as cangas emocionais; os guizos sob o queixo; as idolatrias ilógicas; as
superstições arcaicas; as sacralizações infantis; as retroideias ultrapassadas; a intelijumência;
o autodesconfiômetro ignorado; a credulidade; o raciocínio sem reflexões profundas; as autoincoerências; a vida humana dúbia; a família nuclear; as influências genéticas; as influências mesológicas; a deseducação; as crendices; as simpatias ancestrais; os tradicionalismos bolorentos;
o folclore; as lavagens subcerebrais da infância; as heterossugestões duradouras; a hetero-hipnose
remanente; a impressionabilidade; os tradicionalismos multimilenares; o subcérebro abdominal;
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a robotização existencial (robéxis); os factoides íntimos; o anacronismo emocional; a estagnação
afetiva; os medievalismos; os passadismos; os idiossincrasismos; a presunção sem sapiência; as
preferências cristalizadas; o porão consciencial na adultidade; a dificuldade de a conscin sair do
bloco de ideias; o bradipsiquismo; a interiorose; a Desviologia gerada pelas ideias preconcebidas
defeituosas; os traumas infantis; a indução midiática; a monarquia institucionalizada na Europa;
a obstupidificação mística; as genuflexões do fim de semana; a Teologia; a Dogmática; a Supersticiologia; a vivência da Idade das Trevas no Terceiro Milênio; o congelamento comportamental
(Etologia); a urgência e prioridade das reciclagens íntimas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a carência das
energias conscienciais (ECs) dos ingênuos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da inteligência evolutiva (IE).
Principiologia: a ausência do princípio da descrença; o princípio do posicionamento
pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Teoriologia: as teorias das induções interconscienciais.
Tecnologia: a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito das induções pelos exemplos das pessoas.
Neossinapsologia: a necessidade de neossinapses para eliminar os equívocos aprendidos na infância.
Ciclologia: o ciclo das investigações independentes.
Enumerologia: a lenda pessoal literária; a saga artística inútil; os tabus pessoais; os modismos arraigados; as preconcepções ocas; a apriorismose errônea; os prejulgamentos irracionais.
Binomiologia: o binômio indução-dedução.
Interaciologia: a interação pesquisador-cobaia.
Crescendologia: o crescendo patológico criança na miséria–adulto miserê.
Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições.
Antagonismologia: o antagonismo descrença / crendice; o antagonismo raciocínio / fé;
o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo código consagrado / princípio pessoal; o antagonismo renovação / tradição; o antagonismo neoinspiração evoluída / retroinspiração regressiva; o antagonismo mentalsoma / subcérebro abdominal; o antagonismo recéxis / mesméxis; o antagonismo orientador evolutivo / guia amaurótico.
Paradoxologia: o paradoxo patológico da religião belicista.
Politicologia: a asnocracia; a cleptocracia; a corruptocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a autocracia; a democracia.
Legislogia: a lei patológica de talião; a lei do retorno restaurador.
Filiologia: a gurufilia patológica.
Fobiologia: a atuação da criticofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da distorção imaginativa; a síndrome da apriorismose;
a síndrome da mediocrização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do infantilismo;
a síndrome do canguru; a síndrome de Peter Pan.
Maniologia: a fracassomania.
Mitologia: as teomitologias; os mitos em geral; a carência da Antimitologia.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a folcloroteca; a abstrusoteca; a convivioteca;
a experimentoteca; a pesquisoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Conviviologia; a Geneticologia; a Mesologia; a Supersticiologia; a Folclorologia; a Descrenciologia; a Autopesquisologia; a Refutaciologia; a Autopriorologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser
interassistencial; a conscin suscetível; a conscin influenciável; a personalidade sugestionável;
a pessoa supersticiosa; as companhias evolutivas; o grupelho ideológico obscurantista; a conscin
enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o indutor; o induzido; o fanático de pedra; o aprioropata.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a indutora; a induzida; a fanática de pedra; a aprioropata.
Hominologia: o Homo sapiens inductor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
aprioristicus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens incredulus; o Homo sapiens scepticus; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens investigator.
V. Argumentologia
Exemplologia: indução inicial étnica = a conscin belicosa, vítima da influência, desde
a infância ou da ressoma, de etnia partidária de política belicista; indução inicial religiosa =
a conscin fanática, vítima desde a infância ou da ressoma, de etnia partidária de fanatismo religioso.
Culturologia: a cultura da racionalidade; a cultura da autoconsciencialidade evolutiva;
a acumulação dos idiotismos culturais desde a infância; o descarte da cultura inútil; o multiculturalismo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a indução inicial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
03. Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
04. Brainwashington: Parassociologia; Nosográfico.
05. Complemento da Descrenciologia: Autocogniciologia; Homeostático.
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Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
Indução interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
Indutor holopensênico: Holopensenologia; Homeostático.
Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.

O CONSCIENCIOGRAMA DIAGNOSTICA EXATAMENTE
AS INDUÇÕES SOFRIDAS PELA CONSCIN NA VIDA HUMANA. A CONSCIN LÚCIDA NÃO DEVE SE PERMITIR SER
VÍTIMA DE INDUÇÕES INFANTIS QUANDO DOENTIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda sofre de algum tipo de indução inicial negativa? Já estudou meticulosamente o assunto sob o ponto de vista autoconscienciométrico?
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INDUÇÃO INTERCONSCIENCIAL
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A indução interconsciencial é a ação, processo ou efeito de alguém induzir,
sugerir, influenciar, estimular ou incentivar, de algum modo, outras pessoas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra indução deriva do idioma Latim, inductio, “ação de levar ou trazer, de introduzir, de estender sobre, de desenrolar, de resolver; hipótese”. Surgiu no Século
XVII. O prefixo inter procede também do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço
de”. O vocábulo consciência provém do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo
conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Induzimento interconsciencial. 2. Sugestão interpessoal. 3. Instigação interconscins.
Neologia. As 3 expressões compostas indução interconsciencial, minindução interconsciencial e megaindução interconsciencial são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Convívio holofilosófico. 2. Permutabilidade interconsciencial.
3. Descrenciologia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: os grafopensenes; a grafopensenidade.
Fatologia: a indução interconsciencial; a indução consciente; a indução inconsciente;
a indução muda; a indução sutil; a indução-bom exemplo; a indução-mau exemplo; a indução
inevitável; o exemplarismo espontâneo; a persuasão; o convencimento; o ato de informar sem
fazer a cabeça; a força presencial; o endosso sentimental; o contágio dignificante; o contágio
espúrio; a indução à autoidolatria consentida; a gurulatria; o demagogismo; a doutrinação; as
marcas pessoais exemplares; a foto do médico com o cigarro entre os dedos; o nome pessoal marca de charuto; o nome pessoal marca de champanha; o gênero humano e a indução interconsciencial; a interprisão grupocármica.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Holotecologia: a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Interaciologia; a Mentalsomatologia; a Psicossomatologia; a Cosmoeticologia; a Recexologia; a Argumentologia; a Apriorismologia; a Contrapontologia; a Dialética; a Retórica; a Sofística; a Maiêutica; a Erística; a Dogmatologia; a Histrionologia; a Assediologia; a Desviologia; a Sociopatologia; a Vinculologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; o casal incompleto; o ser
desperto.
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Masculinologia: o indutor; o induzido; o assistente social; o líder mafioso; o religioso
profissional; o político populista; o hipnotizador; o sedutor; o compassageiro evolutivo; o colega
de profissão; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a cantora com fã-clube; a musa científica; a outra; a indutora; a induzida; a assistente social; a religiosa profissional; a política populista; a hipnotizadora; a sedutora;
a compassageira evolutiva; a colega de profissão; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens inductor.
V. Argumentologia
Exemplologia: minindução interconsciencial = o ato do pai, através do mau exemplo
explícito, fumando e induzindo o filho ao tabagismo; megaindução interconsciencial = a ação da
pessoa participativa, através do mau exemplo, induzindo o amigo à prática do ato criminoso em
grupo (companhias marginais afins).
Taxologia. Sob a ótica da Autoconscienciologia, as induções interconscienciais podem
ser classificadas em duas categorias básicas:
1. Consciente: intencional; determinada; definida; planejada; agravada ou com agravantes. Pode ser patológica, por exemplo: no doutrinamento, na catequese, na inculcação, no proselitismo, na propaganda.
2. Inconsciente: espontânea; instintiva; não planejada; atenuada ou com atenuantes.
Lucidologia. Dentro do universo da Mentalsomatologia, as induções interconscienciais
conscientes podem ser classificadas em duas categorias básicas:
1. Indução à emotividade: evitável, repetitiva, mimética, psicossomática. Ocorre, por
exemplo: na Arte, na Religião, no Esporte.
2. Indução à racionalidade: prioritária, inovadora, reciclante, mentalsomática. Ocorre,
por exemplo: na Ciência, na Pedagogia, no Exemplarismo Cosmoético.
Caracterologia. Na pesquisa da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 categorias de conscins indutoras comuns, e as respectivas personalidades induzidas,
em diversas áreas das atividades humanas, atuando com diferentes tipos de induções:
01. Cinema. O cineasta induz o cinemaníaco.
02. Comércio. O vendedor induz o cliente.
03. Escola. O professor induz o aluno.
04. Literatura. O escritor induz o leitor.
05. Maternidade. A mãe induz o filho.
06. Medicina. O médico induz o paciente.
07. Música. A cantora induz o fã.
08. Paternidade. O pai induz a filha.
09. Política. O político induz o eleitor.
10. Propaganda. O publicitário induz o consumidor.
11. Repartição. O chefe induz o funcionário.
12. Teatro. A atriz induz o espectador.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a indução interconsciencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
2. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
3. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
4. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
5. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
6. Permutabilidade interconsciencial: Conviviologia; Homeostático.
7. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.

NA VIDA HUMANA TODA CONSCIN É INDUTORA O TEMPO TODO, EM TODA PARTE. CADA PESSOA É MODELO
E COBAIA DAS OUTRAS. QUEM ESCREVE, INSTRUINDO,
INDUZ O MELHOR ATÉ DEPOIS DA PRÓPRIA DESSOMA.
Questionologia. Qual a qualidade da indução interconsciencial peculiar promovida por
você no dia a dia? É inteligente prosseguir como está ou é hora da reciclagem?
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INDUÇÃO INTERMISSIVA
(INTERMISSIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A indução intermissiva é o neopensene, a neoverpon, o neoconteúdo,
o neoconstructo, a neoideia, o neoconceito ou o neorraciocínio, atuando na condição de indício
indutor cosmoético para a consciex –, consciência extrafísica, aluna do Curso Intermissivo (CI),
pré-ressomático –, chegar a determinada decisão essencial para o próprio futuro imediato, principalmente quanto à consecução da programação existencial (autoproéxis) na próxima vida humana, quando tornar-se-á conscin –, consciência intrafísica –, depois da ressoma (renascimento
somático) manifesto, dentre os próprios pensenes inatos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra indução vem do idioma Latim, inductio, “ação de levar ou trazer,
de introduzir, de estender sobre, de desenrolar, de resolver; hipótese”. Surgiu no Século XVII.
O prefixo inter deriva também do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”.
O vocábulo missão procede do mesmo idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa;
missão”, de missum, supino de mittere, “mover; impelir; enviar; deixar ir; partir; soltar; liberar;
largar; lançar; atirar”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Indução cursista. 2. Ilação intermissiva. 3. Autodedução da cláusula
pétrea pessoal da autoproéxis. 4. Indução intermissivista, racional, cosmoética. 5. Hipótese cursista. 6. Autopensene inato ou intermissivo.
Neologia. As 3 expressões compostas indução intermissiva, indução intermissiva usual
e indução intermissiva avançada são neologismos técnicos da Intermissiologia.
Antonimologia: 1. Dedução intermissiva. 2. Dedução cursista.
Estrangeirismologia: os frames of mind; o imprinting intermissivo; o megacurriculum
intermissivo; o upgrade paraprocedencial; o higher extraphysical hometown; os aftereffects cosmovisiológicos das neoverpons; o approach intermissivo; o reestabelecimento do rapport paraprocedencial; o inward knowledge; o Parafisiopodium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da conscin, quando intermissivista, relativa aos compromissos
evolutivos firmados durante o CI.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal paraperceptivo do CI; os paraortopensenes; a paraortopensenidade; os paralucidopensenes; a paralucidopensenidade; os paracognopensenes; a paracognopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a ortofôrma holopensênica intermissiva.
Fatologia: o reconhecimento da conscin lúcida de ter concluído o CI; os fundamentos da
autoproéxis hauridos no esquadrinhamento paraprocedencial; as concepções, valores, tendências
e interesses essenciais, inatos, orientadores da própria vida intrafísica; o senso de aproveitamento
útil da existência humana; o empenho nos estudos e vivências das renovações conscienciológicas
pela conscin não intermissivista funcionando qual indução intrafísica capaz de predispor à condição de cursista no próximo período intermissivo.
Parafatologia: a indução intermissiva; a autorretrocognição da cláusula pétrea da autoproéxis; as conclusões ou consequências dos estudos extraídos durante o CI; a parte teórica, teática ou empírica dos raciocínios, parafatos e experiências hauridas durante a intermissão da conscin
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intermissivista; a condição pessoal da consciex lúcida, atuando diretamente a partir do psicossoma, quando aluna do CI, com elevado nível de recuperação dos cons magnos; o autorreconhecimento, através de simples teste, de a conscin ter concluído o CI; as neoideias inspiradas pelo CI
e rememoradas pela conscin intermissista voluntária das Instituições Conscienciocêntricas (ICs);
a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a elaboração de neomundividência intermissivista a partir do CI; a parapreceptoria especializada; as atuações paradidáticas singularizadas para cada intermissivista; as parapráxis educativas
fornecendo as paracognições capazes de imunizar quanto aos retrovícios na pós-dessomática; as
parapráxis terapêuticas reforçando os trafores capazes de sustentar as recins intermissivas na pós-ressomática; as parapráxis paracerebrais fixando os paraengramas capazes de facilitar a recuperação de cons magnos na pós-ressomática; as parapráxis seriexológicas determinando as retrossenhas intermissivas capazes de favorecer a recuperação instantânea dos paracompromissos assumidos na pós-ressomática; a paraprocedência cursista; as palavras-chave; as expressões-chave; os
conceitos-chave; as consciências-chave; os contextos-chave; a construção multiexistencial da cidadania cósmica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo evolutivo pensenosfera-Holosfera (Cosmos) harmonizadas; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo da autopensenização sadia continuada; o sinergismo cognitivo do agrupamento de termos correlatos;
o sinergismo mais transcendente paracérebro dicionarizado–cérebro dicionarizado; o sinergismo da quantidade com qualidade; o sinergismo estudo formal–autodidatismo contínuo.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do megafoco mentalsomático;
o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio do autodidatismo ininterrupto abrangendo a paraperceptibilidade interassistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da Pensenologia; a teoria
e a prática do autodidatismo contínuo.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas argumentativas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da tares; a técnica da confutação; a técnica da Debatologia; as técnicas de movimentação bioenergética; a técnica dos 20 EVs diários; a técnica de
identificação das sinaléticas parapsíquicas pessoais; as técnicas projetivas; a Paratecnologia da
Parapsicoteca; a técnica da Impactoterapia; a técnica da Cosmoética Destrutiva.
Voluntariologia: a designação de funções específicas do paravoluntariado à consciex
intermissivista.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito halo das lembranças intermissivistas pessoais; os efeitos da indução intermissiva no compléxis.
Neossinapsologia: a fixação paracerebral das paraneossinapses intermissivas.
Ciclologia: o ciclo intermissão preparatória–intrafisicalidade executiva–pós-dessomática avaliativa; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: o Retrocognitarium; o Evolutionarium; o Intermissarium; o Mentalsomarium; o Neopensenarium; o Verponarium; o Cosmocognitarium.
Binomiologia: o binômio subjetividade-objetividade; o binômio real-imaginário; o binômio observação-experiência; o binômio sensação-percepção; o binômio forma-conteúdo; o bi-
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nômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio imanência-transcendência; o binômio pararrealidade-parapercuciência; o binômio porão consciencial anulado–hiperacuidade infantil.
Interaciologia: a interação incubação intermissiva–indução intermissiva.
Trinomiologia: o trinômio pararreeducação evolutiva–Paraterapêutica Consciencial–
–Paraprofilaxia Proexológica; o trinômio autolúcido autoparaprocedência-duplaparaprocedência-grupoparaprocedência; o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio ideia original–experimentação–síntese; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o trinômio causas-concausas-efeitos;
o trinômio choque de realidade–crise de crescimento–reciclagem da intraconsciencialidade.
Polinomiologia: o polinômio indução autoconsciente–indução autexperimental–indução
paracognitiva–indução holofilosófica.
Antagonismologia: o antagonismo vida humana / vida intermissiva; o antagonismo
geopolítico Baratrosfera / Interlúdio; o antagonismo conscin traforista / conscin trafarista; o antagonismo caçadores / caçados; o antagonismo parapercepção assistencial / parapercepção
vampirizadora; o antagonismo consciexes receptivas / consciexes assediadoras; o antagonismo
amizade secular / inimizade secular.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a invexocracia; a conscienciocracia; a meritocracia; a evoluciocracia; a democracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço parapsíquico.
Filiologia: a parapsicofilia; a neofilia; a xenofilia; a pesquisofilia; a leiturofilia; a cognofilia; a verponofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a mensuroteca; a pesquisoteca; a parapsicoteca; a tecnoteca; a metodoteca; a fenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Paraprocedenciologia; Autevoluciologia;
a Extrafisicologia; a Intrafisicologia; a Autoproexologia; a Cosmoeticologia; a Autopriorologia;
a Autoparapercepciologia; a Autorrevezamentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o corpo docente do Paraeducandário Intermissivo; o corpo discente do Paraeducandário Intermissivo.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o intermissivista inadaptado; o pré-intermissivista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;
a intermissivista inadaptada; a pré-intermissivista.
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Hominologia: o Homo sapiens scrutinator; o Homo sapiens paraprocedens; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
verponarista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens
mentalsomaticus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens investigator.
V. Argumentologia
Exemplologia: indução intermissiva usual = a ideia, conceito ou raciocínio, atuando na
condição de indício indutor cosmoético para a consciex –, consciência extrafísica, aluna do Curso
Intermissivo (CI), pré-ressomático –, chegar a determinada decisão essencial para o próprio futuro
imediato, principalmente quanto à consecução da programação existencial (autoproéxis) na vida
humana, manifesta ou aflorada na fase adulta da conscin quando em contato com a Conscienciologia; indução intermissiva avançada = a ideia, conceito ou raciocínio, atuando na condição de
indício indutor cosmoético para a consciex –, consciência extrafísica, aluna do Curso Intermissivo
(CI), pré-ressomático –, chegar a determinada decisão essencial para o próprio futuro imediato,
principalmente quanto à consecução da programação existencial (autoproéxis) na vida humana,
manifesta ou aflorada ainda na fase da juventude da conscin, inclusive com a autopredisposição
à vivência da técnica da inversão existencial, sem pecadilhos pesados da mocidade.
Culturologia: a Paraculturologia da Intermissiologia; a cultura conscienciológica;
a cultura da Parapercepciologia Assistencial Cosmoética.
Caracterologia. Sob a ótica da Intermissiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
30 conceitos-trafores (sob o arcabouço dos sufixos logias) da conscin intermissivista, passíveis de
terem sido hauridos durante o CI, ou seja, constituindo aquisições de induções intermissivas, racionais, óbvias e rememoradas, atualmente, no desenvolvimento da autoproéxis, como ideias ou
pensenes inatos:
01. Autevoluciologia.
02. Autodespertologia.
03. Autoparapercepciologia.
04. Autopriorologia.
05. Autoproexologia.
06. Cosmoconscienciologia.
07. Cosmovisiologia.
08. Descrenciologia.
09. Discernimentologia.
10. Energossomatologia.
11. Epiconologia.
12. Holobiografologia.
13. Holossomatologia.
14. Interassistenciologia.
15. Interplanetariologia.
16. Interprisiologia.
17. Invexologia.
18. Megafraternologia.
19. Mimeticologia.
20. Morexiologia.
21. Paradireitologia.
22. Parageneticologia.
23. Paraprocedenciologia.
24. Paratecnologia.
25. Profissionologia: a profissão pessoal.
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26.
27.
28.
29.
30.
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Projeciologia.
Sinaleticologia.
Tenepessologia
Transmigraciologia.
Voluntariologia.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a indução intermissiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoparaprocedência cursista: Intermissiologia; Homeostático.
02. Bagagem pré-ressomática: Intermissiologia; Neutro.
03. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
04. Esquadrinhamento paraprocedencial: Paresquadriologia; Neutro.
05. Incubação intermissiva: Intermissiologia; Homeostático.
06. Indução inicial: Psicossomatologia; Neutro.
07. Indução interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
08. Indutor holopensênico: Holopensenologia; Homeostático.
09. Intermissão: Intermissiologia; Neutro.
10. Intermissão mudancista: Intermissiologia; Homeostático.
11. Intermissão prolongada: Intermissiologia; Neutro.
12. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
13. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
14. Parexcursão interplanetária: Intermissiologia; Homeostático.
15. Recin intermissiva: Pararrecinologia; Homeostático.

O PARAFATO DA INDUÇÃO INTERMISSIVA TORNA-SE RELEVANTE PARA A CONSCIN INTERMISSIVISTA, EM FUNÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS AUTOPROEXOLÓGICAS EVOLUTIVAS, DECISIVAS QUANTO À ATUAL VIDA HUMANA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, experienciou algum tipo de indução intermissiva? De qual categoria evolutiva?
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INDÚSTRIA CANINA
(ZOOCONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A indústria canina é o conjunto de atividades caracterizadas pela produção,
comercialização e distribuição de filhotes de cães com objetivo predominantemente mercantil.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra indústria provém do idioma Latim, industria, “atividade; aplicação; trabalho; esforço; zelo”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo canino procede igualmente do
idioma Latim, caninus, “de cão; canino”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Fábrica de cães. 2. Manufatura subumana. 3. Indústria de pets.
Neologia. As 3 expressões compostas minindústria canina; maxindústria canina e megaindústria canina são neologismos técnicos da Zooconviviologia.
Antonimologia: 1. Sociedade protetora de animais. 2. Zoofobia.
Estrangeirismologia: o design canino; o canis lupus familiaris; o pedigree; a dog tag;
o microchip de identificação canina; a promoção da indústria canina na Internet; o personal trainer canino.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à zooconvivialidade sadia.
Citaciologia: – Chegará o dia em que os homens conhecerão o íntimo dos animais
e nesse dia, um crime contra um animal será considerado um crime contra a Humanidade (Leonardo da Vinci, 1452–1519).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do respeito às consciências subumanas; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os subpensenes; a subpensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os pensenes disfuncionais e anticosmoéticos contra os subumanos.
Fatologia: a indústria canina; a reprodução de cães para fins comerciais; a busca do
aperfeiçoamento das raças gerando danos genéticos irreversíveis nos cachorros; as mais de 400
raças caninas registradas pela Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC); os padrões da raça;
o registro genealógico de cães de raça pura; a máfia controlada pelos criadores de cães visando
a lucratividade; a realização de concursos caninos; os canis especializados em criação de diversos
cães; a variedade das formas, cores e tamanhos em única raça; a seleção artificial; a criação de nova raça através da inseminação artificial ou cruzamentos controlados; as doenças genéticas;
a proliferação de doenças infectocontagiosas; a endogamia; o marketing canino; os campeões caninos de beleza; os cães utilizados para iguarias culinárias; a corrida de cães; os cães treinados
para auxiliar deficientes físicos; os cães assistenciais, salvando a vida de pessoas em risco; os
cães treinados para farejar e localizar tóxicos, materiais explosivos, atuando conjuntamente com
policiais; os criadores caninos preocupados com o bem-estar animal; a estimativa de 250 milhões
de cães domésticos no planeta Terra; os 32 milhões de cães domésticos residindo no Brasil, sendo
a segunda maior população canina do mundo (Ano-base: 2010); a Etologia; a reeducação social
quanto à zooconvivialidade; as intervenções desassediadoras; os cuidadores; os protetores de animais; o médico veterinário acolhendo e encaminhando os animais de maneira cosmoética; a holodisponibilidade pessoal; o perfil assistencial; os acumuladores de cães; a neurose canina; os comportamentos disfuncionais dos cães decorrentes dos traumas na criação; o canino acolhido no seio
familiar; o rolo compressor das inutilidades sociosas; as rinhas de briga canina; a maternagem
deslocada dos humanos para com os cães; a castração; a matilha; o desrespeito aos cães; os maus
tratos contra animais domésticos; a homeopatia e acupuntura para cães; o crescimento das de-
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núncias sobre violência contra os cães; as instituições protetoras dos animais; o porte responsável;
a adoção fraterna de cães filhotes e adultos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático qualificando a zooconvivialidade; os assediadores incentivando os patopensenes da lucratividade a qualquer preço;
os amparadores técnicos e a zooenergia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da zooconvivialidade sadia potencializando a dinâmica
evolutiva; o sinergismo inimaginável da afinidade entre homens e cães; o sinergismo interconsciencial.
Principiologia: o princípio da cosmoeticidade; o princípio consciencial; o princípio da
interassistencialidade universal; o princípio da megafraternidade; o princípio da responsabilidade interconsciencial; o princípio da auteducação evolutiva; o princípio da não violência.
Codigologia: o desconhecimento do código pessoal de Cosmoética (CPC) perante a zooconvivialidade sadia.
Teoriologia: a teoria do Evolucionismo; a teoria da coexistência pacífica entre todos os
princípios conscienciais; a teoria do autodiscernimento multidimensional; a teoria e a prática da
interassistencialidade; a teoria da amizade canina; a teoria da interconfiança; a teoria dos deveres de proteção para com o cão.
Tecnologia: as técnicas de sociabilidade cosmoética; as técnicas da zooconvivialidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da
Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Parassociologia; o Colégio Invisível dos Amparadores; o Colégio Invisível da Intrafisicologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo dos atos cosmoéticos; o efeito halo dos retornos das
ações conscienciais; o efeito halo das políticas públicas sobre os cidadãos; o efeito irradiante do
holopensene interassistencial; os efeitos danosos das más intenções; os efeitos desastrosos para
a saúde de cães advinda de excessos da indústria canina; os efeitos da solidariedade interassistencial.
Neossinapsologia: as neossinapses sadias geradas a partir da zooconvivência hígida; as
parassinapses interassistenciais.
Ciclologia: o ciclo causa-efeito.
Enumerologia: os cães de guarda; os cães de luxo; os cães de caça; os cães de exposição; os cães abandonados; os cães adotados; os cães amestrados.
Binomiologia: o binômio reeducação-ressocialização; o binômio afetividade-assistencialidade; o binômio doação-recepção; o binômio patológico autocorrupção–interprisão grupocármica; o binômio direito-dever; o binômio Etologia Humana–Etologia Animal.
Interaciologia: a interação evolutiva da convivialidade; a interação veterinário-cachorro; a interação adestrador-cão; a interação homem protetor–cachorro protegido.
Crescendologia: o crescendo da cosmoeticidade pessoal otimizando a convivialidade
entre homens e cães.
Trinomiologia: o trinômio exercício físico–disciplina–afeto proporcionando a qualidade de vida canina; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio cão agressivo–satélite de assediador–assediador extrafísico; o trinômio cachorro-gênero-raça; o trinômio parentela animal–amor–amizade; o trinômio líder da matilha–limites caninos–lealdade.
Polinomiologia: o polinômio indústria canina–indústria de filhotes–indústria da doença–indústria das pet shops.
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Antagonismologia: o antagonismo Psicologia Canina / Psicologia Humana; o antagonismo apego / desapego; o antagonismo saúde canina / doença canina; o antagonismo cão de
raça / cão sem raça; o antagonismo bem-estar canino / malestar canino; o antagonismo cachorro abandonado / cachorro adotado.
Politicologia: a política do uso anticosmoético da procriação canina; a política dos pedigrees.
Legislogia: as leis protetoras dos animais.
Filiologia: a zoofilia.
Fobiologia: a zoofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do ninho vazio.
Maniologia: a zoomania.
Mitologia: o mito do cachorro Cérbero, guardião da porta do inferno.
Holotecologia: a assistencioteca; a idiotismoteca; a socioteca; a consciencioteca; a cosmoeticoteca; a nosoteca; a zooteca; a convivioteca; a evolucioteca; a coerencioteca; a pensenoteca.
Interdisciplinologia: a Zooconviviologia; a Parapatologia; a Autodiscernimentologia;
a Psicossomatologia; a Etologia; a Intrafisicologia; a Policarmologia; a Paradireitologia; a Holomaturologia; a Intencionologia; a Parassociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a consciência baratrosférica; a consciência subumana; a consciência zoofóbica; a consciência zoofílica.
Masculinologia: o criador de cães; o comerciante canino; o comprador de cães; o maníaco por cães; o colecionador; o veterinário; o adestrador; o protetor de cães.
Femininologia: a criadora de cães; a comerciante canina; a compradora de cães; a maníaca por cães; a colecionadora; a veterinária; a adestradora; a protetora de cães.
Hominologia: o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens maturus; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens subcerebralis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minindústria canina = a produção de filhotes caninos pelo criador doméstico; maxindústria canina = a produção de filhotes caninos pelos pet shops; megaindústria canina
= a produção em série de filhotes caninos pelas empresas.
Culturologia: os idiotismos culturais promovidos pela indústria canina; a cultura do
modismo canino; a cultura dos pocket dogs.
Tabelologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 4 confrontos entre atitudes assistenciais e atitudes anticosmoéticas, em geral, no universo da
indústria canina:
Tabela – Confronto Atitudes Assistenciais / Atitudes Anticosmoéticas
Nos
1.

Atitudes
Adestramento

Assistenciais

Anticosmoéticas

Treinamento benigno (cão-terapeuta, cão-guia, cão bombeiro, cão-ouvinte, cão de resgate, cão farejador)

Treinamento belicista (cão
de luta, cão de caça, cão de
ataque)
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Nos

Atitudes

2.

Comercialização

Companhia (ortozooconvívio)

3.

Guarda

Responsabilidade

4.

Reprodução

Vacinação, castração

Assistenciais

Anticosmoéticas
Exibição
(patozooconvívio)
Negligência, maus-tratos
Endogamia, falsificação de
pedigrees

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a indústria canina, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Absurdo cosmoético: Recexologia; Nosográfico.
02. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
03. Canis lupus: Cinologia; Neutro.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Coedes: Conviviologia; Neutro.
06. Endosso sentimental: Psicossomatologia; Neutro.
07. Fascínio pelo grotesco: Parapatologia; Nosográfico.
08. Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
09. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
10. Maniologia: Parapatologia; Nosográfico.
11. Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.
12. Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.
13. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
14. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Subumano-terapeuta: Interassistenciologia; Homeostático.

A INDÚSTRIA CANINA PATOLÓGICA É PROCEDIMENTO
DISPENSÁVEL E ANTIASSISTENCIAL, MEGATOLICE EMBASADA NA LUCRATIVIDADE, PROMOVENDO PREJUÍZOS ANTICOSMOÉTICOS AO CONVÍVIO HOMEM-CÃO.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a realidade da indústria canina?
Quais atitudes vem tomando a favor da zooconvivialidade sadia?
Filmografia Específica:
1. O Encantador de Cães: Cinofobia, Medo Anormal de Cães. Título Original: Dog Whisperer: Cynophobia
an Abdormal Fear of Dogs. País: EUA. Data: 2008. Duração: 47 min. Gênero: Série & Documentário. Idade (censura):
Livre. Idioma: Português (dublado). Cor: Colorido. Produção de Série & Direção: Sueann Fincke. Elenco: Cesar Millan. Produção: Sheila Possner; & Kay Bachman Summer. Roteiro: Jim Milio; & Catherine Stribling Summer. Companhia: Animal Planet. Edição: Vicki Hammel. Sinopse: Esta série mostra os casos de educação canina resolvidos por Cesar Millan. O programa trata da reabilitação de cães problemáticos e mostra soluções para os casos apresentados e a maioria passa por mudanças na rotina da vida do mascote e de toda família.
Bibliografia Específica:
1. Butti, Nathália; Os Amigos abandonados; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.148; Ano 43;
N. 4; 7 fotos; 1 ilus.; São Paulo, SP; 27.01.10; página 112.
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;
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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 244
e 245.

L. Z.
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INDÚSTRIA CULTURAL
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A indústria cultural é o conjunto de organizações de produção, distribuição
e disseminação de conteúdos e bens científicos e artísticos padronizados, objetivando principalmente o lucro e a formação da cultura de massa em detrimento da demanda ou expressões autênticas da cultura popular.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo indústria provém do idioma Latim, industria, “zelo; atividade;
aplicação; empenho; trabalho; esforço; diligência; rapidez”, formado pela preposição indu ou endo, “dentro; no interior de”, e pelo verbo struere, “reunir; juntar; ordenar; amontoar; acumular;
construir; levantar”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo cultural deriva do idioma Francês, culturel, por influência do idioma Alemão, kulturell, “relativo à cultura no sentido moral e espiritual”.
Apareceu no Século XIX. A expressão indústria cultural foi utilizada pela primeira vez pelos
sociólogos alemães Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903–1969) e Max Horkheimer
(1895–1973) no livro Dialética do Esclarecimento, publicado em 1947.
Sinonimologia: 1. Atividade econômica cultural. 2. Fábrica cultural. 3. Comercialização cultural.
Antonimologia: 1. Sociedade de apoio cultural. 2. Cultura Popular. 3. Contracultura.
Estrangeirismologia: a Kulturindustrie; os produtos kitsch; o movimento völkisch;
o Zeitgeist; os spams; o best-seller; o show business ou showbiz; os sponsors; os jingles publicitários; os hits do momento; os earworms; o merchandising; o mainstream; o cultural lag; a art de
masse; o capital culturel.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à qualidade das informações assimiladas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do consumismo; o holopensene grupal influenciando o holopensene pessoal; o xenopensene; a xenopensenidade; o mimopensene; a mimopensenidade; o monopensene; a monopensenidade; o demopensene; a demopensenidade; o grafopensene; a grafopensenidade.
Fatologia: a produção cultural em larga escala; a cultura enquanto bem comercial, não
bem intelectual; a supervalorização da Economia; o capitalismo selvagem; o hiperconsumismo
desenfreado; o capital cultural nem sempre correspondendo ao capital financeiro; o detrimento da
qualidade em favor da quantidade; a hierarquização cultural pelas classes sociais; o empobrecimento cultural de áreas economicamente carentes; a homogeneização da cultura; a padronização
imposta do senso de beleza; a falta de criatividade; o plágio descarado; a mesmice; a criatividade
irresponsável; o fascínio pelo grotesco; o atendimento à demanda baratrosférica da Socin ainda
patológica; a lavagem cerebral; a manipulação da mídia formando a massa acrítica e alienada;
o clorofórmio popular; o uso anticosmoético das artes para o controle de pessoas em regimes totalitários, a exemplo do nazismo, do stalinismo e do comunismo chinês; a dependência do monopólio cultural em relação ao monopólio das grandes indústrias; o filtro da indústria cultural; a censura; a distorção de informações; a anestesia midiática; o carnaval e o futebol na cultura popular
brasileira; a mídia comprada; o culto a celebridades; a promoção do acaso cego e da premiação
sem autesforço; o maniqueísmo do herói versus o vilão; o salvacionismo estadunidense; a supervalorização do ego; o fanatismo; a fama em detrimento do anonimato cosmoético; a mesologia ditando comportamentos e gostos; o monopólio de grandes empresas do entretenimento; a Arte voltada para a propaganda alimentando o consumismo; a falta de autocrítica quanto ao próprio gosto
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artístico e literário; as pseudoverdades científicas amplamente divulgadas pela mídia; as pseudociências; o pseudoalternativismo dos hipsters também subjugados pela indústria cultural; o sensacionalismo barato; a visão romanceada e confortante da realidade; o abstracionismo da ideologia
vazia defendida pela indústria cultural; o apelo ao público infantojuvenil; a violência inescrupulosa dos cartoons ou desenhos animados; as Artes refletindo as preferências e o temperamento
patológico da maioria; o radiotismo musical; a cinematografia patológica; a bibliotia; a banalização da violência e do sexo; a falta de opções culturais diversas; a perda do patrimônio histórico
e cultural popular; a deturpação de valores; o contraponto da Arte voltada para a produção
intelectual; a arte enquanto função criativa, educativa, e formativa do indivíduo; o conhecimento
subversivo; os juízos de valor; as oficinas culturais gratuitas; os artistas anônimos; a disseminação
e globalização da cultura; a formação de massa crítica; a democratização do conhecimento; a autoprodução cultural; a cessão de direitos autorais sobre a obra escrita; os eventos culturais gratuitos; o Megacentro Cultural Holoteca; o mecenato cosmoético sem fins lucrativos; a tares contribuindo para a acuidade intelectual da população.
Parafatologia: o rapport energético com a cultura baratrosférica; a mimese multiexistencial de idiotismos culturais do passado; a lavagem paracerebral; a desassim; a falta da vivência
do estado vibracional (EV) profilático; o papel parassocial dos centros culturais na reurbanização
extrafísica; a valorização holomnemônica das retroculturas pessoais; a limpeza das ECs gravitantes; a paraaculturação.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo irrealista imaginação-ilogicidade-acriticismo; o sinergismo patológico das expressões artísticas voltadas ao consumismo; o sinergismo eufemismo
emocional–superficialismo intelectual; o sinergismo limpidez autopensênica–densidade cognitiva–autodiscernimento evolutivo; o sinergismo hiperacuidade multidimensional–autodiscernimento cosmoético; o sinergismo código pessoal de Cosmoética (CPC)–código grupal de Cosmoética
(CGC); o sinergismo bom senso–criatividade; a falta do sinergismo razão-lógica-mentalsoma.
Principiologia: o princípio “se algo não presta, não adianta fazer maquilagem”;
o princípio admiração-discordância; a falta do princípio da autenticidade criativa; o predomínio
do princípio das aparências; o princípio do respeito ao livre arbítrio; o princípio da convivialidade sadia; o princípio da afinidade energética; o princípio de o microfone, o papel e a tela aceitarem qualquer coisa; o princípio da abnegação cosmoética; o princípio da assedialidade interconsciencial; o princípio da inexistência de mudanças autocognitivas abruptas; o princípio do
restringimento intrafísico promovendo o predomínio da conduta temperamental; o princípio inexorável da aceleração da História Humana.
Codigologia: os códigos culturais; o código de valores da Socin Patológica; a ausência
do código de Ética Social; o código de priorização evolutiva.
Teoriologia: a teoria do contato cultural; as teorias sociológicas; a teoria do descarte
do imprestável; a teoria da atração dos afins; a teoria dos contágios holopensênicos; a teoria da
Pararreurbanologia; a teoria da exposição cognitiva; a teoria da reeducação consciencial.
Tecnologia: a cultura tecnológica; a técnica do estado vibracional profilático; a técnica
do encapsulamento energético; a técnica da dessensibilização psicossomática; a técnica da evitação do subcérebro abdominal; as técnicas espúrias de manipulação consciencial; a técnica da
criticidade cosmoética; a técnica de preenchimento das lacunas da formação cultural; a técnica
da evitação da cultura do atraso; a técnica da evitação da cultura inútil; as técnicas da convivialidade sadia; a técnica da inversão existêncial; a banana technique.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; os laboratórios conscienciológicos de dessassédio mentalsomático (Holociclo, Holoteca, Tertuliarium).
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Reurbanologia.
Efeitologia: os efeitos negativos da degradação cultural; os efeitos positivos da disseminação cultural.
Neossinapsologia: a falta do incentivo à formação de neossinapses da criticidade; a escassez das neossinapses recicladoras; os estímulos contínuos à formação de neossinapses na Era
das Supercomunicações; as neossinapses derivadas das recins; as neovivências intelectuais promovendo a criação de neossinapses; as neossinapses desconstrutoras das retrossinapses condicionadas ineficazes; as paraneossinapses adquiridas na intermissão atuantes na profilaxia dos estímulos midiáticos patológicos.
Ciclologia: o ciclo cultura inútil–demanda fútil; o ciclo elaboração-divulgação-venda-consumo; o ciclo choque cultural–crise cultural–autoinserção cultural; o ciclo retrocultura-neocultura; a superação da cultura cíclica; o ciclo assimilação da neocultura–releitura da cultura
pregressa; o ciclo da desconstrução das retroideias; o ciclo vicioso das patomimeses multiexistenciais.
Enumerologia: a música; a pintura; o teatro; o cinema; a televisão; a arte sequencial;
a literatura. A mercantilização cultural; a massificação cultural; o condicionamento cultural;
o consumismo cultural; o anonimato cultural; a independência cultural; a autonomia cultural.
Binomiologia: a falta do binômio conteúdo-forma; o binômio aquisição de neo-hábitos
sadios–descarte de hábitos estagnadores; o binômio cultura-modismo; o binômio olhar individual–olhar midiático; o binômio Cronêmica-Proxêmica; a evitação consciente do binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio máscara social–Autenganologia; o binômio excesso de possibilidades–escassez de discernimento; o binômio povo anestesiado–país abúlico; o binômio matriz
cultural–materpensene pessoal; o binômio admiração-discordância; o binômio fluxo evolutivo–
contrafluxo social.
Interaciologia: a interação público-artista; a interação imaginação indomada–confusão
mental; a interação polo cultural–qualidade de vida humana; a interação cultura pessoal–cultura
policármica; a interação sensibilidade-racionalidade; a interação ignorância-acriticismo; a interação Cultura-Socin; a interação invéxis-Socin.
Crescendologia: o crescendo adaptação cultural–apropriação cultural; o crescendo
manufatura cultural–indústria cultural; o crescendo multicultura-aculturação-paraaculturação;
o crescendo acriticismo-autocorrupção-autassédio; o crescendo coerência das nuanças–mutilação cultural; o crescendo mudança de holopensene–mudança de patamar evolutivo–mudança de
foco pesquisístico; o crescendo da aquisição de conhecimento melhorando a erudição pessoal.
Trinomiologia: o trinômio povo-etnia-cultura; o trinômio cultura-comunicação-discernimento; o trinômio cultura nuclear–cultura grupocármica–cultura policármica; o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; o trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio cultura-estereótipos-subjetividade; o trinômio capital econômico–capital social–capital cultural; o trinômio Cultura-Mesologia-Paragenética; o trinômio linguagem-pensamento-cultura; a influência do trinômio História-Política-Cultura; o trinômio futilidade-trivialidade-banalidade; o trinômio idiossincrasia cultural–identidade grupal–sentimento de pertencimento; o trinômio lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral.
Polinomiologia: o polinômio indústria-propaganda-comércio-consumidor; o polinômio
modo de ver–modo de sentir–modo de pensar–modo de agir; o polinômio informação escrita–informação falada–informação auditiva–informação visual; o polinômio sons-formas-cores-movimentos-mensagens; o polinômio ingenuidade-simploriedade-infantilidade-irracionalidade; o polinômio autanálise-meganálise-cosmanálise-holanálise; o polinômio Economia-Política-Cultura-Socin; o polinômio neofilia–Culturologia–adaptaciofilia–neocidadania proexológica.
Antagonismologia: o antagonismo cultura popular / cultura de massa; o antagonismo
manufatura / indústria; o antagonismo cultura / curtura; o antagonismo essência / aparência;
o antagonismo cultura da celebridade / angústia do anonimato; o antagonismo elitismo / massifi-

12556

Enciclopédia da Conscienciologia

cação; o antagonismo evocação do amparador / evocação do assediador; o antagonismo desdramatização racional / exacerbação emocional; o antagonismo holopensene renovador / holopensene mimetizador; o antagonismo homeostase holossomática / falsos prazeres.
Paradoxologia: o paradoxo das múltiplas desinformações em plena Era das Supercomunicações; o paradoxo da impossibilidade das ideias da Conscienciologia serem massificadas.
Politicologia: a política do pão e circo.
Legislogia: a lei da oferta e procura; a lei do menor esforço do besteirol; a lei da empatia; as leis da Economia regendo o acesso ao conhecimento nas Socins atuais; as leis de incentivo
à cultura; a lei Rouanet; a lei da educação evolutiva permanente.
Filiologia: a culturofilia.
Fobiologia: a neofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome do ostracismo; a síndrome da mesmice; a síndrome da mediocrização; a síndrome do hiperconsumismo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome
do artista; a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da alienação; a síndrome do estrangeiro.
Maniologia: a idolomania; a gurumania; a megalomania industrial.
Mitologia: os mitos culturais milenares; o mito do “gosto não se discute”; o mito do determinismo geográfico; o mito da alma gêmea; o mito do herói.
Holotecologia: a artisticoteca; a comunicoteca; a culturoteca; a literaturoteca; a midiateca; a musicoteca; a pinacoteca; a socioteca; a teatroteca; a videoteca; a Holoteca em geral.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Sociologia; a Comunicologia; a Erudiciologia;
a Holotecologia; a Holoculturologia; a Invexologia; a Parapatologia; a Grafopensenologia; a Reeducaciologia; a Parassociologia; a Psicossomatologia; a Sociomuseologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a elite idealizadora da cultura; a massa de manobra; o povo adormecido, ignorante e acrítico.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o ouvinte; o espectador; o consumidor; o telespectador; o artista; o escritor; o editor; o músico; o ator; o intelectual; o erudito; o maxidissidente
ideológico; o inversor existencial.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a ouvinte; a espectadora; a consumidora; a telespectadora; a artista; a escritora; a editora; a musicista; a atriz; a intelectual; a erudita; a maxidissidente ideológica; a inversora existencial.
Hominologia: o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens materialis; o Homo
sapiens idolatricus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo obtusus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens acriticus; o Homo stultus.
V. Argumentologia
Exemplologia: indústria cultural transmissora = o monopólio e predominância da transmissão de informações, músicas, filmes, literatura e demais expressões artísticas através do rádio,
televisão, jornais e outros meios de comunicação em massa apelando ao público consumidor; indústria cultural produtora = o monopólio e predominância sobre as produções de músicas, filmes,
literatura e demais expressões artísticas apelando ao público consumidor.
Culturologia: a indústria cultural; a cultura de massa; a cultura efêmera; a cultura da
violência; a cultura do sexo; os idiotismos culturais; a cultura do entretenimento; a subcultura da
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artificialidade; a autoinserção cultural; a contracultura; a aculturação; a degradação cultural;
a dominação cultural do povo; o relativismo cultural.
Ciclo. A indústria cultural, por visar o lucro, em geral, não mensura limites para alcançar a maior quantidade de público, recorrendo a vulgaridades e atrocidades. Por vezes, o público
consumidor fomenta esse comércio, formando ciclo vicioso degenerativo. Forma-se, assim, senso
de estética ou senso comum do conhecimento voltado para o consumismo. A qualidade da cultura, em grande escala, crescerá apenas conforme o aumento da acuidade intelectual da população.
Assediologia. A indústria cultural patológica procura atingir o indivíduo desde cedo, seja
com a propaganda infantil, ou as músicas de baladas, estimulando o consumo de bebidas e tóxicos, assim, restringindo a capacidade do saber pessoal ao oferecido pela mídia.
Invexologia. A técnica da invéxis proporciona a autocrítica necessária e estimula a intelectualidade pessoal para se desvencilhar da mesologia restrita à cultura de massa, tornando-se lúcido para a qualidade dos gostos pessoais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a indústria cultural, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anestesia midiática: Psicossomatologia; Neutro.
02. Besteirol: Comunicologia; Nosográfico.
03. Brainwashington: Parassociologia; Nosográfico.
04. Cinematografia patológica: Parapatologia; Nosográfico.
05. Clorofórmio popular: Intrafisicologia; Neutro.
06. Condicionamento cultural: Sociologia; Neutro.
07. Criatividade irresponsável: Parapatologia; Nosográfico.
08. Elitismo cultural: Cosmoeticologia; Neutro.
09. Fascínio pelo grotesco: Parapatologia; Nosográfico.
10. Hibernação cultural: Parapatologia; Nosográfico.
11. Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
12. Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
13. Paraaculturação: Parassociologia; Homeostático.
14. Radiotismo musical: Parapatologia; Nosográfico.
15. Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.

SUPERAR A INDÚSTRIA CULTURAL PERANTE A SOCIEDADE ALIENANTE E PATOLÓGICA EXIGE DE TODA CONSCIN
AUTONOMIA E AUTOCRÍTICA AVANÇADAS, DECORRENTES
DO REFINAMENTO EVOLUTIVO DA ERUDIÇÃO PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe discernir e selecionar os conteúdos culturais no cotidiano? Na escala de 1 a 5, em qual nível os gostos pessoais são influenciados pela mesologia midiática?
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INDÚSTRIA PARALELA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A indústria paralela é o imenso conjunto de atividades econômicas com
o fim de manipular e explorar matérias-primas bem como a transformação de recursos e produtos
semiacabados em bens de consumo, no desenvolvimento grupal, dentro da Socin dedicada ao regime capitalista, de empresa informal, ilegal e irradiante, acima e além dos princípios legais estatuídos, criada e mantida atuante por intermédio das brechas oferecidas pelas próprias leis, usos
e costumes.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo indústria deriva do idioma Latim, industria, “zelo; atividade; aplicação; empenho; trabalho; esforço; diligência; rapidez”, formado pela proposição indu ou endo,
“dentro; no interior de”, e pelo verbo struere, “reunir; juntar; ordenar; amontoar; acumular; construir; levantar”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo paralelo procede do idioma Grego, parállelos, “paralelo; colocado defronte”, através do idioma Latim, parallelus, “paralelo”. Apareceu no
Século XV. A palavra paralela surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Antindústria. 02. Indústria contraventora. 03. Indústria marginal.
04. Indústria ilícita. 05. Produção mafiocrata. 06. Tecnologia mafiosa. 07. Fábrica clandestina.
08. Produção falsificada. 09. Agrupamento fabril marginal. 10. Mercado negro.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo indústria:
industriador; industriadora; industrial; industrialismo; industrialista; industrialização; industrializada; industrializado; industrializador; industrializadora; industrializar; industrializável;
industriar; industriária; industriário; industriosa; industrioso.
Neologia. As duas expressões compostas indústria paralela dominadora e indústria paralela dominada são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Indústria convencional. 2. Indústria legal. 3. Tecnologia estabelecida. 4. Fábrica legalizada.
Estrangeirismologia: o Administrarium; o consumo desenfreado da money society;
o animus ludibriandi; a lobby society; o marketing falacioso.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade intrafísica na Socin.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Indústria:
sistema viciável.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Conscienciocentrologia; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade.
Fatologia: a indústria paralela; a propaganda enganosa; o consumismo paroxístico; as
piratarias industriais, generalizadas, multinacionais; os produtos falsificados; as mistificações despudoradas; os contrabandos rotineiros; os rótulos; o hipermaterialismo; a obsolescência dirigida;
as poluições industriais; a banalização da marginalidade na Socin dedicada à impunidade aberta;
a ruptura ética nos 3 poderes do Estado; os governos paralelos; a abrupta intervenção dos lobistas;
a indústria da gestação da barriga-de-aluguel; a indústria leniente do ensino sem reprovações; as
objeções de consciência quanto aos produtos industriais; os órgãos de defesa dos consumidores;
as adulterações; as contrafações; as ilicitudes; as lavagens subcerebrais nos empregados, fornecedores e consumidores; os edulcorantes nas manipulações de todos os tipos das empresas marginais; o obscurantismo frente à realidade dos produtos, produção, empresa e sócios; as conexões
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do crime organizado multinacionais em todos os poderes; a oposição política atuante e edificante;
os procons.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os heterassédios; a heterassedialidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico produção viciosa–consumidor viciado; as disergias ou sinergias negativas.
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos de Ética.
Teoriologia: a teoria dos assédios grupais em série; a teoria do Homo sapiens reurbanisatus; a teoria da administração científica antievolutiva; a teoria da amoralidade; as teorias econômicas.
Tecnologia: a Tecnologia aplicada à indústria.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Grupalidade; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciocentrologia.
Efeitologia: os efeitos da vivência humana grupal.
Ciclologia: o ciclo causa-efeito; o ciclo mercadológico oferta-demanda; o ciclo produção-distribuição.
Binomiologia: o binômio mercado-produção; o binômio indústria-consumidor; o binômio estratégia-preço.
Interaciologia: a interação indústria-comércio.
Crescendologia: o crescendo economia decadente–indústria paralela.
Trinomiologia: o trinômio Ciência-Tecnologia-Indústria; o trinômio negócio-indústria-comércio; o trinômio oferta-demanda-preço.
Polinomiologia: o polinômio da gestão administrativa dos 5 pês – produto-preço-praça-promoção-pessoa; o polinômio mercados-indústria-produção-consumidores; o polinômio produção-logística-mercados-consumo.
Antagonismologia: o antagonismo democracia / capitalismo selvagem; o antagonismo
indústria legal / indústria marginal.
Paradoxologia: o paradoxo patológico do presente–produto falsificado.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Filiologia: a mafiofilia; a dracnofilia.
Fobiologia: a criticofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização.
Maniologia: as egomanias multiformes; a megalomania industrial.
Mitologia: o mito do dinheiro fácil na impunidade generalizada; o mito da finitude
consciencial justificando ilicitudes.
Holotecologia: a socioteca; a culturoteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a economoteca; a politicoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Tecnologia; a Conscienciocentrologia; a Parapatologia; a Desviologia; a Vinculologia; a Cosmoeticologia; a Grupocarmologia; a Holocarmologia; a Proexologia; a Autopriorologia; a Ecologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente.
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o compassageiro evolutivo; o homem de ação.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a compassageira evolutiva; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens consumptor; o Homo sapiens consumans; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens conscientiocentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: indústria paralela dominadora = a do industrial marginal criador da indústria paralela; indústria paralela dominada = a do consumidor ou consumidora mantenedora da
indústria paralela.
Culturologia: a indústria cultural; a cultura do governo paralelo; os idiotismos culturais; a cultura da impunidade; os vícios da formação cultural; a cultura da marginalidade
operante; a cultura dos lobbys nos governos municipais, estaduais e federais.
Indústrias. Assim como ocorre em outros países, no Brasil, não se pode esquecer, além
das múltiplas indústrias convencionais, permeiam a cultura da impunidade (Ano-base: 2008) outras tecnologias mafiosas, por exemplo, estas 35 categorias de indústrias paralelas superpoderosas ou sociedades anônimas underground, dispostas na ordem alfabética:
01. Indústria da Adoção: vai do Tribunal de Justiça ao polo exportador de crianças
(V. Simas Filho, Mário; A Indústria da Adoção; IstoÉ; São Paulo, SP; 25.11.98; páginas 108 a 112, e 114).
02. Indústria da Consulta: as fraudes dos excessos de consultas médicas (V. Dimenstein,
Gilberto; Saúde investiga “Indústria da Consulta”; Folha de S. Paulo; São Paulo, SP; 18.08.99; página 3 – 7).
03. Indústria da Corrupção: atinge até a Jurisprudência nos altos escalões.
04. Indústria da Doença: vai dos medicamentos genéricos à exploração aberta dos desvalidos enfermos.
05. Indústria da Droga: vai da insegurança alimentícia ao Estado Paralelo.
06. Indústria da Educação: vai das políticas públicas para as privativas (V. 1. Freitas,
Janio de; Fábrica de Doutores; Folha de S. Paulo; São Paulo, SP; 02.07.2000; página A 5. 2. Klenk, Lorena Aubrift;
Escola é acusada de Vender Certificados; Gazeta do Paraná; Cascavel, PR; 24.02.03; página 5. 3. Larmer, Brook;
& Lin-liu, Jen; Diplomas for Dollars; China; Newsweek; New York, NY; 02.12.02; páginas 16 a 18).

07. Indústria da Esmola: vai do assistencialismo religioso à política do populismo, ou
neopopulismo, mais despudorado. Toda esmola avilta.
08. Indústria da Estética: vai do unguento banal à cirurgia mais sofisticada.
09. Indústria da Falsificação Histórica: a ficção da História Humana.
10. Indústria da Fé (Crença): vai da produção industrial de “santinhos” à romaria virtual (V. Komatsu, Alberto; Rocha, Fabiana; & Vilella, Janaina; Crise alimenta a Indústria da Crença; Jornal do Brasil; Rio de Janeiro, RJ; 28.09.03; primeira página, manchete, e A 30 ).
11. Indústria da Intervenção: nas empresas de ônibus (V. Izidoro, Alencar; & Gois, Chico de;
Secretário admite “Indústria” da Intervenção; Folha de S. Paulo; São Paulo, SP; 16.06.03; página C 4).
12. Indústria da Jogatina: vai do inocente jogo doméstico de damas aos jogos pesados
dos cassinos de Las Vegas e de Macau. Jogatina revela decadência.
13. Indústria da Mediunidade: os negociantes transformadores do parapsiquismo em
negócio milionário (V. Azevedo, Solange; & Clareto, Maurilo; A Família do Além; O Clã Gasparetto; Época; São
Paulo, SP; 19.05.03; capa, manchete, e páginas 68 a 73).
14. Indústria da Miséria: o paralelo entre comércio de escravos e a economia movimentada por entidades de assistência social no Brasil (V. Arantes, Silvana; Indústria da Miséria; Folha de
S. Paulo; Caderno: Folha Ilustrada; São Paulo, SP; 02.04.03; página E 4).
15. Indústria da Multa: vai do corte das placas de radar às “armadilhas” das multas
(V. 1. Castro, Elizabete; Greca ataca Taniguchi e a “Indústria da Multa”; O Estado do Paraná; Curitiba, PR; 08.05.03;
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página 3. 2. Klenk, Lenise Aubrift; Fim das Placas de Radar causa Polêmica; Indústria da Multa; Gazeta do Povo; Curitiba, PR; 05.02.03; página 7).

16. Indústria da Notícia: vai da fofoca e do grampo à imprensa marrom.
17. Indústria da Pedofilia: quadrilhas e sites pornográficos (V. Povo; Pedofilia S / A; Rio de
Janeiro, RJ; 12.10.02; página 8).
18. Indústria da Pirataria: ultrapassa todas as fronteiras ainda existentes (V. Werneck,
Antônio; Pirataria S. A.: Chineses Ilegais no Brasil invadem o Comércio das Grandes Cidades; O Globo; Caderno:
Pirataria S. A.; Rio de Janeiro, RJ; 11.05.02; capa do caderno, manchete, páginas centrais 6 e 7 ).

19. Indústria da Psiquiatria: vai da ganância dos laboratórios à falta de ação dos governos sem vontade política (V. França, Ronaldo; Psiquiatria S. A.; Entrevista com o Psiquiatra Jorge Alberto da
Costa e Silva; Veja; São Paulo, SP; 27.06.01; páginas 11, 14 e 15).
20. Indústria da Recolocação (V. Utiyama, Cassio; Jacomino, Dalen; & Gomes, Maria Tereza;
A Indústria da Recolocação; A Venda do Emprego Perfeito; Você S/A; São Paulo, SP; Abril, 2003; capa, manchete, páginas 16 a 31).
21. Indústria da Seca (V. Costa, Florência; Fim da Indústria da Seca; Entrevista: José Graziano;
IstoÉ; São Paulo, SP; 20.08.03; páginas 7, 10 e 11).
22. Indústria das Indenizações (V. O Dia; A Indústria das Indenizações; Pedidos de Parentes de
Supostas Vítimas; Rio de Janeiro, RJ; 29.03.01; página 4).
23. Indústria da Xerocópia: livrarias menores versus copiadoras (V. Sabbag, Ricardo; Piratas do Papel; Gazeta do Povo; Caderno: G; Curitiba, PR; 12.05.03; capa do caderno, manchete).

24. Indústria do Boato: vai dos rumores infundados à ruína de pessoas e empresas
(V. Santos, Mônica; Indústria do Boato varre a Economia; Estado de Minas; Belo Horizonte, MG; 25.07.99; página 7).
25. Indústria do Casamento: vai da indústria têxtil à igreja mais ritualística (V. 1. Folha
de S. Paulo; Casamentos movimentam Cerca de US$ 2 Bi por Ano no Brasil; São Paulo, SP; 19.07.98; página 6 – 20.
2. Mello, Patrícia Campos; Casamento é Um Bom Negócio; Gazeta Mercantil; São Paulo, SP; 22.07.98; primeira página,
chamada, e C 7).

26. Indústria do Cigarro Pirata: anticosmoética dupla. Produto falsificado no Paraguai é vendido no Brasil (V. König, Mauri; A Indústria do Cigarro Pirata; Gazeta do Povo; Curitiba, PR;
01.06.03; página 4).
27. Indústria do Crime: distribuição do álcool pelos esquemas de sonegação do crime
organizado (V. Nassif, Luís; A Indústria do Crime; Folha de S. Paulo; São Paulo, SP; 16.04.03; página B 3).
28. Indústria do Defeito: vai da falta do controle de qualidade ao recorde de recalls
(V. Época; Automóveis: Indústria do Defeito; São Paulo, SP; 11.03.02; página 73).
29. Indústria do Lobby: atividade não-regulamentada permitindo ao profissional do ramo ganhar até R$ 200 por hora (V. Moretz-Sohn, Claudia; A Lucrativa Indústria do “Lobby”; O Globo; Rio de
Janeiro, RJ; 29.04.96; página 19).
30. Indústria do Pânico: exposição de fatos supostamente catastróficos, desde a “perigosa convivência” com microrganismos domésticos – vírus, germes ou fungos – além de minúsculas “partículas danosas” de poluição, até acontecimentos de grandes proporções como furacões,
tufões, ciclones, simuns, ondas gigantes (tsunamis) ou quilométricas nuvens de cinzas vulcânicas
capazes de atingir a população indefesa e ignorante quanto à ínfima probabilidade dessas ocorrências. Tal indústria objetiva a manutenção do consumo dos meios de comunicação. São informações verdadeiras veiculadas de modo alarmante. Indústria do alarme.
31. Indústria do Sexo: atinge até a prostituição infantil internacional ( V. Trindade, Eliane;
Microempresárias do Sexo; IstoÉ; São Paulo, SP; 22.10.97; páginas 46 a 53).
32. Indústria do Social: o merchandising social, por exemplo, a inserção abusiva de
mensagens sociais em novelas televisivas (V. Jacintho, Etienne; & Jimenez, Keila; Indústria do Social; O Estado de S. Paulo; Caderno: Telejornal; São Paulo, SP; 06.04.03; capa do caderno, páginas T 8 e T 9 ).
33. Indústria dos Processos Descabidos: produtos do antiprofissionalismo na área do
Direito ou da Justiça. O jurista pode ser contorcionista legal.
34. Indústria do Suborno: vai do brinde inocente às contas pessoais abertas nos paraísos físcais.
35. Indústria Hitler: os suvenires, filmes e livros exaltando o insano Führer (V. Milmo,
Cahal; Fascinação alimenta a “Indústria Hitler”; Jornal do Brasil; Rio de Janeiro, RJ; 23.02.03; página A 8).
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a indústria paralela, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
02. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
03. Autovisão coletiva: Cosmovisiologia; Neutro.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Coexistência institucional: Conscienciocentrologia; Neutro.
06. Conscin eletronótica: Intrafisicologia; Nosográfico.
07. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
08. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
09. Grupopensene: Materpensenologia; Neutro.
10. Ruptura do equilíbrio: Evoluciologia; Neutro.

A INDÚSTRIA PARALELA GERA A ANTICOSMOÉTICA,
A CONTRAVENÇÃO E A MARGINALIDADE, E, USANDO
A CULTURA DA IMPUNIDADE, SOLAPA MÚLTIPLOS
SETORES DA ECONOMIA FORMAL DE QUALQUER PAÍS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém relação com alguma indústria paralela?
Tem algum contato com a pirataria industrial? Alimenta algum problema de consciência nesse
contexto?
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INDUTOR HOLOPENSÊNICO
(HOLOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O indutor holopensênico é todo agente ou fator capaz de induzir, incitar,
instigar, estimular e incentivar a harmonia cosmoética e evolutiva do holopensene pessoal da
conscin lúcida, homem ou mulher, intermissivista e proexista.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo indutor provém do idioma Latim, inductor, “o que induz; o que
conduz para; o que aplica sobre; o que reveste, e por extensão, enganador”. Apareceu no Século
XVIII. O elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “total; completo; inteiro”.
O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma
ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento deriva
também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo
fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O termo energia vem do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego,
enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Enriquecedor holopensênico. 2. Acelerador holopensênico.
Neologia. As 3 expressões compostas indutor holopensênico, indutor holopensênico mínimo e indutor holopensênico máximo são neologismos técnicos da Holopensenologia.
Antonimologia: 1. Depressor holopensênico. 2. Entorpecedor holopensênico.
Estrangeirismologia: o upgrade do materpensene pessoal do hollow profile para
o strong profile pensênico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento pesquisístico.
II. Fatuística
Pensenologia: o indutor holopensênico; o emprego do indutor holopensênico como catalisador da tenepes; a abertura dos domínios do pensenossoma; o holopensene pessoal conscientemente trabalhado; os ortopensenes; a ortopensenidade; o neopatamar autopensênico; a existência
induzida pelo pen do pensene; o autenfrentamento exaustivo da qualificação dos próprios pensenes; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: o abertismo consciencial franco; a melhoria da Imagística pessoal; a autopredisposição à criatividade; a preparação eficaz para as pesquisas em geral; a depuração da autorganização a partir dos fundamentos da vida; o revigoramento da força presencial; as justificações
honestas e racionais para as autorreciclagens; a recuperação dos cons magnos; a reformulação natural do círculo social; a diminuição espontânea da influência das coleiras sociais do ego; as neossistematizações pesquisísticas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autoprioridade
das energias conscienciais (ECs) positivas; as autorreflexões quanto à multidimensionalidade;
a vida intrafísica atenta à dimenex; a autocosmovisão da extrafisicalidade a partir da intrafisicalidade; a lisura dos propósitos da conscin intermissivista expressa na própria psicosfera; os condicionamentos sadios para o holoparapsiquismo.
III. Detalhismo
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).

Enciclopédia da Conscienciologia

12565

Binomiologia: o binômio percepção-parapercepção.
Trinomiologia: o trinômio intenção-objetivo-perspectiva.
Polinomiologia: o polinômio tudo-simultaneamente-aqui-agora.
Antagonismologia: o antagonismo assim / desassim; o antagonismo contorno / autenfrentamento; o antagonismo eutimia / vegetalismo.
Politicologia: a cognocracia (Cognópolis).
Filiologia: a cosmopensenofilia.
Holotecologia: a pensenoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Materpensenologia; a Energossomatologia;
a Autopesquisologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Cosmoeticologia;
a Conviviologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens inductorpensenicus; o Homo sapiens conscientiologus;
o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: indutor holopensênico mínimo = a afabilidade pessoal (autoconvivialidade, Conviviologia); indutor holopensênico máximo = a condição da desassedialidade permanente
total (autodesperticidade, Despertologia).
Caracterologia. Sob a ótica da Holopensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 indutores (impulsores, estimuladores, provocadores, potencializadores) ou trafores eficazes
do holopensene pessoal:
01. Autabnegação.
02. Autocosmoética.
03. Autorganização.
04. Bibliofilia.
05. Cordialidade.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Educação pessoal.
Estado vibracional.
Força presencial.
Generalismo.
Higiene Mental.
Interassistencialidade.
Lisura.
Logicidade.
Otimismo.
Pacifismo.
Retilinearidade autopensênica.
Tenepes.
Universalismo.
Verbação.
Voluntariado.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o indutor holopensênico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
2. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
3. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
4. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
5. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
6. Autopotencialização: Evoluciologia; Homeostático.
7. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.

AO INDUZIR SADIAMENTE O HOLOPENSENE PESSOAL,
A CONSCIN, É ÓBVIO, PREDISPÕE DE MODO VIGOROSO
A MELHORIA ABRANGENTE, INTEGRATIVA, DE TODOS
OS SETORES ESSENCIAIS DA PRÓPRIA VIDA HUMANA.
Questionologia. Você já emprega indutores capazes de melhorar e manter o equilíbrio
do próprio holopensene? Quais?
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INEXISTÊNCIA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inexistência é a ausência da realidade suposta anteriormente como existente ou real.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo in vem do idioma Latim, in, “privação; negação”. O termo existência procede também do idioma Latim, existentia. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Não-existência. 2. Nada; Nadalogia. 3. Irrealidade. 4. Carência.
5. Nulidade. 6. Enganologia. 7. Sofismário.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo existência:
coexistência; coedxistente; coexistir; existencial; existencialismo; existencialista; existencialística; existencialístico; existente; existir; inexistência; inexistente; inexistir; monoexistência.
Neologia. Os 2 vocábulos mininexistência e megainexistência são neologismos técnicos
da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Existência. 2. Realidade. 3. Tudo; Tudologia. 4. Fato; Fatuística.
5. Parafato; Parafatuística.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexistência:
vaca voadora.
II. Fatuística
Pensenologia: a coesão íntima da maxipensenização.
Fatologia: a inexistência; a minivariável da Conscienciologia; as impossibilidades; as
improbabilidades; o conto do vigário; a estultícia; a sandice; a insânia; o delírio; a maioria dos
fins dos milenaristas; a incoerência; a contradição; o rolo compressor das inutilidades onipresentes; a imaginação; a irracionalidade; a ilogicidade; o onirismo; o colapso da razão; as mistificações; as fraudes; as artimanhas; o paraíso; o nada; o vazio; o acriticismo; a inexperiência;
a imaturidade; o amadorismo; o primarismo; a autofrustração; a autopesquisa; a autocrítica; a autoincorruptibilidade; a heterocrítica; a refutação; a realidade; os pés sobre a rocha e o mentalsoma
no Cosmos; as autoconstatações; as reverificações; a omissuper.
Parafatologia: a pararrealidade; a multidimensionalidade da consciência; o autoparapsiquismo; a dimener.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Enumerologia: as fantasias; os folclores; os besteiróis; os bestiários; as utopias; as mentirarias; os embustes; as superstições.
Politicologia: a paraisocracia.
Filiologia: a fantasiofilia.
Mitologia: as mitologias em geral; os personagens mitológicos; as pretensões mitológicas.
Holotecologia: a absurdoteca; a abstratoteca; a enigmaticoteca; a folcloteca; a mitoteca;
a pseudoteca.
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Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Imagisticologia; a Autocriticologia; a Autocriteriologia; a Autocoerenciologia; a Descrenciologia; a Autopesquisologia; a Mateologia; a Paracogniciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o devaneador; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor
consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a devaneadora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar;
a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens credulus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininexistência = as almas gêmeas; megainexistência = a morte (descarte) da consciência.
Culturologia: a cultura inútil.
Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 tipos de inexistências:
01. Consciência humana simples.
02. Conscienciocídio.
03. Ditadura positiva.
04. Homem-deus.
05. Mulher-deusa.
06. Perfeição humana.
07. Salvacionismo.
08. Segredo eterno.
09. Terrorismo sadio.
10. Unanimidade cósmica.
11. Verdade absoluta.
12. Zero hora.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inexistência, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Absurdo cosmoético: Recexologia; Nosográfico.
2. Almas gêmeas: Holomaturologia; Nosográfico.
3. Artimanha: Cosmoeticologia; Nosográfico.
4. Definologia: Parassemiologia; Neutro.
5. Desequilíbrio mental: Parapatologia; Nosográfico.
6. Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
7. Inutilogia: Holomaturologia; Homeostático.

A INEXISTÊNCIA É CONCEITO SOBRE O QUAL TODAS
AS CONSCINS DEVEM REFLETIR A FIM DE EVITAR OS
AUTENGANOS QUANTO AOS FATOS E PARAFATOS NAS
MÚLTIPLAS ÁREAS DAS MANIFESTAÇÕES PENSÊNICAS.
Questionologia. Você ainda cai no logro de fantasias ou coisas inexistentes? Ou já sabe
aquilatar as probabilidades do possível?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 104 e 272.
2. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 710, 852 e 958.
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; página 237.
4. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 70.
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 269 e 696.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 664.
7. 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 43.
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INFÂNCIA
(INFANCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A infância é o período da vida humana do nascimento à pré-adolescência,
caracterizado pela fase de maior restringimento intrafísico após a ressoma.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo infância procede do idioma Latim, infantia, “dificuldade ou incapacidade de falar; mudez; infância; meninice; primeira idade dos animais; o que é novo; novidade”, de infans, “que não fala; criança”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Puerícia. 2. Menoridade. 3. Início da vida intrafísica.
Neologia. As duas expressões compostas infância eletronótica e infância conscienciológica são neologismos técnicos da Infanciologia.
Antonimologia: 1. Velhice. 2. Puberdade. 3. Adultidade.
Estrangeirismologia: a época magna dos inputs cognitivos no neocérebro; o bullying.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto ao restringimento somático.
Citaciologia. Eis duas citações de Maria Montessori (1870–1952) sobre o tema: – A verdadeira educação é aquela que vai ao encontro da criança para realizar a sua libertação. Devemos concentrar toda a nossa atenção na criança, porque ela é a origem dos enigmas da humanidade e também a chave para resolvê-los.
Ortopensatologia: – “Infância. A infância depois do período fetal, é a pior fase da vida
intrafísica devido às limitações somáticas, notadamente mentaissomáticas”. “Uma questão pertinente: – “Você, conscin adulta, já sopesou o resultado evolutivo de sua infância?””.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Ressomatologia; o holopensene pessoal da dependência física e emocional; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a infância; a criança; o ato de brincar, essencial ao desenvolvimento; a educação; a criatividade; a imaginação; a plasticidade neural; a importância da leitura; a identidade de
gênero; o restringimento intrafísico; a atividade de fazer nada; a paciência; a influência da mídia;
os modelos e referências do universo infantil; a educação pelo medo; os problemas na escola; as
deficiências; as dificuldades de aprendizagem e alterações no desenvolvimento; a banalização
quanto à violência infantil; o terror noturno; a criação com apego; a infância passada dentro do
hospital; a inexistência de base intrafísica e familiar; os traumas de infância; o abuso sexual na infância; o infanticídio; a criança infantilizada; as reverberações da gravidez; o período de acerto
cármico; as brincadeiras do universo infantil; a falta de tempo dos pais; a falta da imposição de limites; o porão consciencial; o temperamento; a imaturidade própria da faixa etária; a insegurança
materna nos cuidados; a repressão na infância; a escassez de diálogo com a criança; a dificuldade
de autexpressão; a dificuldade de compreensão; o apoio ao infante com deficiência auditiva no
uso da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS); o trabalho infantil; a submissão perante adultos;
o benefício da consistência e das regras disciplinares; a necessidade afetiva; o egocentrismo;
o ônus da infância; o preço do restringimento consciencial na ressoma; a interassistencialidade
desde a infância; os aportes; as etapas do desenvolvimento motor; o uso da maturidade emocional; os relatos mostrando sobre possíveis vidas anteriores; a alfabetização; o estímulo à autonomia; a nulificação da infância; a visão multidimensional desde cedo; o aprendizado de diversas
inteligências; o papel do infante intermissivista na célula familiar; o ato de saber o tempo de brincar e o tempo de estudar; as características das faixas etárias no desenvolvimento infantil; os cur-
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sos conscienciológicos para infância; a Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância (EVOLUCIN).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a preponderância
da Paragenética nas manifestações pessoais; as energias conscienciais (ECs) não dominadas; a catalepsia projetiva; a rejeição do parapsiquismo; o trauma e bloqueio das parapercepções; o parapsiquismo despercebido pela criança; os adultos desmerecendo as parapercepções da criança;
a reanimação das habilidades parapsíquicas pregressas; a percepcão da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autoconscientização multidimensional (AM); o autoparapsiquismo precoce;
as autorretrocognições; a identificação da amparabilidade extrafísica; a identificação dos guias
amauróticos e assediadores extrafísicos; as repercussões energéticas precoces; a preceptoria parapsíquica realizada desde a tenra idade; os pais evidenciadores das habilidades e competências
energéticas do infante; as práticas energéticas diárias para as crianças; a superdotação parapsíquica; a facilidade na projeção lúcida; a busca da maturidade parapsíquica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoconsciência intermissiva–autoprofilaxia proexológica; o sinergismo educação intermissiva–educação infantil favorecendo a recuperação de cons
magnos; o sinergismo maturidade biológica–maturidade humana–maturidade consciencial; o sinergismo do desenvolvimento parapsíquico em grupo de crianças.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) ensinado desde a infância.
Codigologia: o código genético; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de
valores pessoais; o código de condutas familiares.
Teoriologia: a teoria das vidas sucessivas; a teoria do exemplarismo.
Tecnologia: o excesso de tecnologia; a técnica do EV; as diferentes técnicas energéticas
adaptadas para crianças; a técnica da assim-desassim; a técnica da invéxis.
Voluntariologia: o voluntariado desde a infância; o voluntariado especializado na tares
aplicada à infância; o trabalho voluntário na EVOLUCIN.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Ressomatologia.
Efeitologia: o efeito do exemplarismo infantil; os efeitos da educação familiar na infância; os efeitos atuais das auto-heranças conscienciais.
Neossinapsologia: as neossinapses constantes na infância; as neossinapses assistenciais; as neossinapses educativas.
Ciclologia: o ciclo etário; o ciclo aprender-ensinar; o ciclo egoísmo-fraternismo; o ciclo restringimento-lucidez; o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo biológico da vida intrafísica infância–adolescência–meia-idade–maturidade; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Binomiologia: o binômio recuperação de cons–autodiscernimento; o binômio irresponsabilidade-responsabilidade; o binômio pensar-agir; o binômio infância breve–maturidade perpétua; o binômio tacon-tares; o binômio dependência afetiva–independência afetiva; o binômio
desafio-inadaptação.
Interaciologia: a qualificação do tempo de interação pais-filhos(as); a influência da interação Paragenética-Genética-Mesologia; a interação necessidades mútuas–respeito mútuo;
a interação entre os integrantes do grupo evolutivo.
Crescendologia: o crescendo vida intrafísica–vida extrafísica; o crescendo crescimento
físico–crescimento consciencial.
Trinomiologia: o trinômio conhecer-compreender-aprender; o trinômio ingenuidade
inexperiência-imaturidade; o trinômio pen-sen-ene; o trinômio falar-ler-escrever; o trinômio talento-tarefa-completismo; o trinômio imaturidade-irresponsabilidade-inconsequência; o trinômio
família disfuncional–insegurança–carência.
Antagonismologia: o antagonismo veteranice parapsíquica / jejunice parapsíquica;
o antagonismo autoparapsiquismo precoce sadio / autoparapsiquismo prematuro doentio; o antagonismo infância evolutiva / infância ordinária; o antagonismo inocência / experiência; o anta-
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gonismo criança assistida / criança assistente; o antagonismo idade biológica / idade consciencial; o antagonismo carência / excesso; o antagonismo patológico superproteção / negligência;
o antagonismo patológico repressão / permissividade.
Paradoxologia: o paradoxo da infância madura; o paradoxo de a criança poder ser
mais evoluída frente a adultos.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada desde a fase infantil; a lei de os pais assistirem aos filhos; as leis de amparo ao menor; a lei da palmada; a lei de causa e efeito ensinada na
infância.
Fobiologia: a autocriticofobia; a acluofobia; a icmofobia; a coulrofobia; a isolofobia.
Sindromologia: a síndrome de Down; a síndrome de Rett; a síndrome de Wiliams; a síndrome de Tourett; as síndromes epilépticas; a síndrome da infantilização; a síndrome do canguru; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a mania de vangloriar a infância; a mania de subjulgar o infante; a mania
de ser princesa; a mania de ser super-herói; a mania de chamar a atenção para si; a identificação
das manias egocêntricas infantis; as manias instauradas na infância.
Mitologia: o mito da fase dourada da infância; o mito da pureza infantil; o mito da criança perfeita; o mito da afetividade sem autesforços; o mito da falta de tempo; o mito da tábula
rasa.
Interdisciplinologia: a Infanciologia; a Intrafisicologia; a Ressomatologia; a Somatologia; a Autodiscernimentologia; a Reeducaciologia; a Holorressomatologia; a Experimentologia;
a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Autolucidologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin criança; a conscin adulto-criança; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida;
o ser interassistencial.
Masculinologia: o bebê; o garoto; o filho troféu; o filho-fuga; o guri; o pirralho; o amigo
invisível; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;
o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o infiltrado cosmoético; o completista; o conscienciólogo; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;
o exemplarista; o intelectual; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o pesquisador;
o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a bebê; a garota; a filha troféu; a filha-fuga; a guria; a pirralha; a amiga
invisível; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista;
a cognopolita; a compassageira evolutiva; a infiltrada cosmoética; a completista; a consciencióloga; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;
a exemplarista; a intelectual; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a pesquisadora;
a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens infans; o Homo sapiens ressomaticus; o Homo sapiens
fraternus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens
vulgaris; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens universalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: infância eletronótica = a da conscin criança recebendo apenas educação
tradicional, sem estimulação para a lucidez evolutiva; infância conscienciológica = a da conscin
criança recebendo educação pelo paradigma consciencial, desenvolvendo a lucidez evolutiva desde tenra idade.

Enciclopédia da Conscienciologia

12573

Culturologia: a cultura infantil; a cultura da infantilização; a cultura da recuperação
de cons; a cultura da autopesquisa; a cultura da educação conscienciológica.
Educação. Sob a ótica da Educaciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 atributos e traforísticos a serem estimulados pelos pais e cuidadores para a teática da infância conscienciológica:
01. Autodidatismo. Facultar a autonomia de instruir-se ininterruptamente, sem professores diretos, além da escolaridade formal.
02. Autopesquisa. Propiciar o exemplarismo e o auxílio para o estudo e pesquisa da
própria consciência, objetivando o autoconhecimento precoce.
03. Autorganização. Incentivar, de acordo com cada faixa etária, a autorganização aplicada na rotina.
04. Comunicabilidade. Promover a desinfantilização por meio da adequação da comunicação à faixa etária e antecipação da jejunice comunicativa pelo emprego dos trafores pessoais
na comunicação verbal e não verbal.
05. Invéxis. Apresentar a técnica da inversão existencial ao infante, possibilitando a opção precoce pela invexibilidade.
06. Inteligências múltiplas. Proporcionar os diferentes tipos de estímulos para o desenvolvimento dos tipos de inteligência.
07. Liderança. Ensejar o desenvolvimento da liderança pessoal em contraponto à submissão infantil.
08. Proéxis. Esclarecer e incentivar a priorização da proéxis, enquanto preferência de
valores e influências sociais.
09. Parapsiquismo. Facultar a vivência e aplicação cotidiana e consciente das potencialidades parapsíquicas e parafenomenológicas.
10. Voluntariado. Realizar atividade com vínculo consciencial ou não, com intenção de
desenvolver a interassistencialidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a infância, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
02. Carência afetiva na infância: Parapatologia; Nosográfico.
03. Conscin neonata: Ressomatologia; Neutro.
04. Conscienciografia infantojuvenil: Conscienciografologia; Homeostático.
05. Criança desafiadora: Perfilologia; Nosográfico.
06. Educador consciencial do infante: Reeducaciologia; Homeostático.
07. Evolucin: Infanciologia; Homeostático.
08. Infante estressado: Parapatologia; Nosográfico.
09. Infante parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
10. Infante religioso: Parapatologia; Nosográfico.
11. Infante resiliente: Autevoluciologia; Homeostático.
12. Nulificação da infância: Autevoluciologia; Homeostático.
13. Ônus da infância: Intrafisicologia; Neutro.
14. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
15. Reeducação evolutiva na infância: Reeducaciologia; Homeostático.
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A INFÂNCIA É O PERÍODO DA VIDA HUMANA DE MAIOR
RESTRINGIMENTO CONSCIENCIAL E SÉRIAS CONSEQUÊNCIAS EVOLUTIVAS. PORTANTO, É INDISPENSÁVEL MINIMIZAR TAL IMPACTO DESENVOLVENDO A AUTOLUCIDEZ.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já compreende os aspectos essenciais da infância? Considera o suficiente para fazer assistência qualificada aos infantes?
Filmografia Específica:
1. Bebês. Título Original: Bébés. País: França. Data: 2010. Duração: 79 min. Gênero: Documentário. Idade (censura): livre. Idioma: Inglês, japonês, mongol. Cor: Colorido. Direção: Thomas Balmès. Elenco: Bayar; Hattie;
Mari; & Ponijao. Produção: Amandine Billot; Alain Chabat; & Christine Rouxel. Roteiro: Alain Chabat (ideia original).
Fotografia: Jérôme Alméras; Frazer Bradshaw; & Steeven Petitteville. Música: Bruno Calais. Montagem: Reynald Bertrand; Craig McKay. Cenografia: Thomas Balmès; & Alain Chabat. Edição: Reynald Bertrand; & Craig McKay. Efeitos
Especiais: Fred Roz. Estúdios: Focus Features. Distribuição: StudioCanal. Sinopse: A bebê Ponijao vive com
a família no interior da Namibia e engatinha livremente pelo chão de terra, assim como Bayarjargal, morador de vila na
Mongólia. Já Mari, habitante de metrópole, Tóquio, tem contato constante com a tecnologia e experimenta diversos jogos
educativos, acontecendo também Hattie, residente em São Francisco. A observação dos 4 bebês no primeiro ano revela
não apenas os costumes diversificados, dos ambientes onde nasceram, como dos aspectos promotores da união entre eles.
No primeiro estágio da jornada humana, lutam para conquistar o domínio do mundo ao redor e do próprio corpo.
2. Divertida Mente. Título Original: The Inside out. País: Estados Unidos. Data: 2015. Duração: 94 min.
Gênero: Animação. Idade (censura): livre. Idioma: Inglês, japonês, mongol. Cor: Colorido. Direção: Peter Docter; Ronaldo Del Carmen. Elenco: Amy Poehler; Bill Hader; Bob Bergen; Carlos Alazraqui; Diane Lane; Jess Harnell; Kyle
MacLachlan; Laraine Newman; Lewis Black; Lori Alan; Mindy Kaling; Paula Poundstone; & Phyllis Smith. Roteiro:
Josh Cooley; Meg LeFauve; Pete Docter. Música: Michael Giacchino. Estúdios: Pixar Animation Studios; & Walt Disney Pictures. Distribuição: Disney. Sinopse: Riley, garota divertida de 11 anos de idade, deve enfrentar mudanças importantes na vida. A mais importante ocorre quando os pais decidem deixar a cidade natal, no centro dos Estados Unidos, para viver em São Francisco. O enredo se desenrola dentro da cabeça da menina, onde 5 emoções: alegria, tristeza, medo,
raiva e nojo são responsáveis por processar as informações e armazenar as memórias.
3. Extraordinário. Título Original: Wonder. País: EUA. Data: 2016. Duração: 113 min. Gênero: Drama.
Idade (censura): 10 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Stephen Chbosky. Elenco: Ali Liebert; Bryce Gheisar; Danielle Rose Russell; Daveed Diggs; Elle McKinnon; Emma Tremblay; Grayson Maxwell Gurnsey; Izabela Vidovic; Jacob Tremblay; Julia Roberts; Kyle Breitkopf; Lucia Thain; Mandy Patinkin; Millie Davis; Nadji Jeter; Nicole Oliver; Owen Wilson; Rachel Hayward; Sasha Neuhaus; & Sonia Braga. Produção: David Hoberman; & Todd Lieberman.
Roteiro: Steve Conrad. Fotografia: Don Burgess. Música: Marcelo Zarvos. Estúdios: Lionsgate Films, Mandeville
Films, Participant Media, Walden Media. Distribuição: Paris Filmes. Sinopse: Auggie Pullman (Jacob Tremblay), garoto
nascido com deformação facial, pela primeira vez irá frequentar escola regular, como qualquer outra criança. No quinto
ano, ele precisará se esforçar para se encaixar em nova realidade.
4. O Começo da Vida. País: Brasil. Data: 2016. Duração: 97 min. Gênero: Documentário. Idade (censura):
livre. Idioma: Inglês, Português, Espanhol, Francês, Árabe e Chinês. Cor: Colorido. Direção: Estela Renner. Elenco:
Alison Gopnik; Andrew Meltzoff; Charles A. Nelson III; Gisele Bündchen; Jack Shonkoff; James Heckman; Raffi Cavoukian; & Vera Iaconelli. Produção: Maria Farinha Filmes; Estela Renner; Luana Lobo; & Marcos Nisti. Roteiro: Estela
Renner Fotografia: Janice D’Ávila. Música: Ed Côrtes. Estúdios: Maria Farinha Filmes. Sinopse: Documentário filmado em nove países, mostrando a importância dos primeiros anos da vida da criança. Estela, entrevista especialistas no desenvolvimento infantil e visita famílias das mais diversas culturas, etnias e classes sociais, para descobrir ser o maior investimento a se fazer na humanidade proporcionar ambiente com amor e segurança para as crianças nessa fase.
5. O Quarto de Jack. Título Original: Room. País: Irlanda. Data: 2015. Duração: 118 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Lenny Abrahamson. Elenco: Amanda Brugel;
Brie Larson; Cas Anvar; Jack Fulton; Jacob Tremblay; Jee-Yun Lee; Joan Allen; Joe Pingue; Justin Mader; Kate Drummond; Matt Gordon; Ola Sturik; Randal Edwards; Rodrigo Fernandez-Stoll; & Rory O'Shea. Produção: David Gross; Ed
Guiney. Roteiro: Emma Donoghue. Fotografia: Danny Cohen. Música: Stephen Rennicks. Estúdios: A24, Element Pictures; No Trace Camping; & TG4 Films. Distribuição: Universal Pictures Brasil. Sinopse: Mantida em cativeiro há
7 anos, moça cria universo de imaginação para o filho de 5 anos, nascido ali dentro. Vivem em mundo de fantasia dentro
de pequeno cômodo, enquanto planeja modo de fugir.
6. Precisamos Falar sobre Kevin. Título Original: We Need to Talk About Kevin. País: Reino Unido,
EUA. Data: 2012. Duração: 137 min. Gênero: Drama, suspense. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Lynne Ramsay. Elenco: Aaron Blakely; Alex Manette, Andy Gershenzon; Anna Kuchma; Anthony Del Negro; Arianna Costanzo; Ashley Gerasimovich; Blake DeLong; Caitlin Kinnunen; Daniel Farcher; Erin Maya Darke; Ezra
Miller; Francesca Murdoch; Georgia X. Lifsher; & Jamal Mallory-McCree. Produção: Jennifer Fox; Luc Roeg; & Robert
Salerno. Roteiro: Lynne Ramsay; & Rory Kinnear. Fotografia: Seamus McGarvey. Música: Jonny Greenwood. Estúdios: Artina Films, Atlantic Swiss Productions, BBC Films, Footprint Investment Fund, Independente, Lipsync Produc-
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tions. Distribuição: Paris Filmes. Sinopse: Eva (Tilda Swinton) mora sozinha, teve a casa e carro pixados de vermelho
e é maltratada nas ruas. Ela tenta recomeçar a vida com novo emprego e vive temorosa, evitando as pessoas. O motivo
desta situação vem do passado, quando era casada com Franklin (John C. Reilly), com quem teve dois filhos: Kevin (Jasper Newell / Ezra Miller) e Lucy (Ursula Parker). Seu relacionamento com o primogênito, Kevin, sempre foi complicado,
desde quando ele era bebê. Com o tempo a situação foi se agravando, mas mesmo conhecendo o filho muito bem, Eva jamais imaginaria do que ele seria capaz de fazer.
Bibliografia Específica:
1. Gáspari, Josset Campagna de; & Schwats, Gisele Maria; Inteligências Múltiplas e Representações; Psicologia: Teoria e Pesquisa; Revista; V. 18; N. 3; Brasília; 2002; páginas 261 a 266.
2. Nunes, Nádia Cristina Rodrigues; Uma Abordagem Pedagógica para a Teoria das Inteligências Múltiplas; Administração: Ensino e Pesquisa; Revista; Quadrimestral; V. 15; N. 4, Rio de Janeiro; 2014; páginas 861 a 879.
3. Papalia, Diane E.; & Feldman, Ruth D.; Desenvolvimento Humano; Artmed; São Paulo, SP; 2013; páginas 40 e 41.
4. Sarmento, Manuel Jacinto; Gerações e Alteridade: Interrogações a Partir da Sociologia da Infância;
Educação & Sociedade; Revista; Trimestral; V. 26; N. 91; Campinas; 2005; páginas 361 a 376.
5. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
203, 538, 949, 951, 953 e 1.077.
6. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 860.
7. Zolet, Lílian; Parapsiquismo na Infância: Perguntas e Respostas; pref. Moacir Gonçalves; revisora Cathia
Caporali; 256 p.; 4 partes; 104 caps.; 22 E-mails; 51 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 104 perguntas e 104 respostas; 1 tab.;
20 websites; glos. 172 termos; 23 filmes; 83 refs.; 4 webgrafias; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 118, 136 e 137.
8. Idem; Síndrome do Imperador: Entendendo a Mente das Crianças Mandonas e Autoritárias; Epígrafe;
Foz do Iguaçu, PR; 2017; páginas 36 a 38 e 46.
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INFÂNCIA FRATERNA
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A infância fraterna é o período existencial da conscin, homem ou mulher, do
nascimento à pré-adolescência, vivenciada em ambientes harmônicos, otimizados quanto à afetividade sadia e sentimentos elevados, facilitadores da recuperação de cons e desenvolvimento de neossinapses em prol da intercompreensão e da interassistencialidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo infância vem do idioma Latim, infantia, “dificuldade ou incapacidade de falar; mudez; infância; meninice; primeira idade dos animais; o que é novo; novidade”,
de infans, “que não fala; criança”. Surgiu no Século XVI. O termo fraterna deriva igualmente do
idioma Latim, fraternus, “de irmãos; fraternal; de primo coirmão; de parentes”. Apareceu também
no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Infância fraternal. 2. Infância afetuosa. 3. Infância cordial.
Neologia. As 3 expressões compostas infância fraterna básica, infância fraterna mediana e infância fraterna avançada são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 01. Infância egoica. 02. Infância cáustica. 03. Infância belicosa. 04.
Infância amarga. 05. Infância hostil. 06. Infância maliciosa. 07. Infância malévola. 08. Infância
solitária. 09. Infância violenta. 10. Infância assediada.
Estrangeirismologia: a conscin fraternalmente large; o feeling dos educadores predispondo a criança à fraternidade desde a infância; o timing no ensino e aprendizagem na mediação
de conflitos; o investimento educacional visando o upgrade do infante; o modus vivendi grupal altruísta.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao exemplarismo da holomaturidade conviviológica.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Multipliquemos aprendizados fraternos. Exemplifiquemos concessões altruístas. Exemplarismo ensina infantes. Existem ambientes acolhedores. Fraternidade: estratégia eficiente.
Ortopensatologia: – “Amor. O maior amor é sempre uma tarefa de alta assistencialidade”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal fraterno; o holopensene pessoal do amor doador;
o holopensene pessoal conciliador; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; o interpensene; a interpensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os raciopensenes; a raciopensenidade; os heredopensenes;
a heredopensenidade; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os pedopensenes; a pedopensenidade; os glicopensenes; a glicopensenidade; o abertismo autopensênico; o diálogo pensênico afetuoso; o holopensene serenológico.
Fatologia: a infância fraterna; o ambiente acolhedor ao recém nascido; o convívio gentil
dos pais; o exemplarismo dos pais; os exemplos de fraternidade; a oportunidade de convívio com
pessoa exemplarista; a consideração à singularidade dos filhos; o interesse à vida infantil; as vivências do silêncio fraternal; o auxílio fraternal; a conversa pacificadora de manifestações agressivas; a conduta do adulto em permanente prontidão interassistencial facilitando o convívio com
a criança; o fato de a conscin não romper relacionamento violento, procrastinando a separação
unificadora do casal em pé de guerra, por ter filhos; o ato de aprender a reconhecer e administrar
os sentimentos positivos e negativos; o diálogo genuíno com o infante; a arte de falar cosmoetica-
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mente o necessário não criando contextos moralistas; a autoconsciência fraterna otimizando a infância; o ato de saber delimitar fronteiras; o hábito da solidariedade nos ambientes infantis; a intercooperação constante nos espaços infantis; o respeito para com a pedagogia infantil; a escola
estruturada para acolher as necessidades infantis; a solidão equilibrada alimentadora de solilóquios na criança; a extrapolação cosmoética no atendimento às famílias envolvidas em violência
doméstica; as atitudes pacíficas entre adultos e crianças em territórios sociais; o espaço gerador
de sentimentos altruístas; a benevolência sadia expressa nas atitudes; a alfabetização afetiva dos
adultos; a magnanimidade do olhar; o abraço acolhedor; a tranquilidade íntima de agir apropriadamente; a sensibilidade do silêncio pacificador da escuta; o acolhimento tarístico minimizando
o desconforto do outro; as vivências permanentes em a Natureza facilitando a expansão consciencial fraterna; o detalhismo na observação da Natureza estimulando a sensibilidade; a rotina da interassistência contínua; o amor resignificando interprisões; o altruísmo constante nas interrelações; a motivação diuturna de acolhimento assistencial; a replicação do aprendizado; a meta da
megafraternidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autossustentação
energética; a vivência cotidiana da multidimensionalidade expandindo a mundividência; a busca
incessante da singularidade da consciência criando rapport com a amparabilidade extrafísica;
a lisura teática no relacionamento interdimensional com o amparo de função; o amparo extrafísico
ostensivo diário na interassistência; a confiança na conexão com o amparo de função na tomada
de decisões; a prática diária da tenepes indicando caminhos assistenciais; o anonimato inerente
à assistência extrafísica; o suporte calado às pressões multidimensionais antiassistenciais do espaço escolar; as doações energéticas heterodesassediantes; as exteriorizações benignas como paraprofilaxia dos ambientes infantis; a assistência silenciosa pelas energias conscienciais; a rotina de
exteriorização consciente de energias; o desenvolvimento parapsíquico possibilitando a decodificação amparológica; a leitura energética dos ambientes possibilitando interassistências; a paranamnese no início do atendimento a crianças e adultos; a sinalética energética e parapsíquica pessoal indicando assistência difícil iminente; a formação de campo energético ratificador da assistência a ser realizada; a comunicação telepática com o infante; o olhar seriexológico nas relações conviviológicas com a criança; a intuição esclarecedora; a assimilação e desassimilação simpáticas; o banho de energia confirmador; o diálogo interconscins favorecendo o amparo extrafísico de função; o acolhimento à consciex patológica; a exteriorização energética pacificadora na casa do ressomado; a Parapedagogiologia influenciando a Pedagogia; o campo energético otimizando experiências fraternas; o fitoectoplasma revigorando a manifestação consciencial; a psicosfera
da conscin altruísta influenciando ambientes; a instalação de campo interassistencial fraterno em
ambiente infantil; a autovivência da exteriorização energética interassistencial facilitando a comunicação multidimensional; a autexperiência do arco voltaico crâniochacral expandindo as percepções extrassensoriais; a autoridade consciencial fraterna ratificada pelas energias conscienciais
(ECs), conquistada ao longo da seriéxis; o acesso à Central Extrafísica da Fraternidade (CEF)
impregnando os ambientes de amor puro; a extrapolação em comunex avançada vincando a possibilidade de afetividade evoluída.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo convivialidade sadia–fraternidade sincera–interassistencialidade avançada; o sinergismo da valorização dos talentos individuais na família.
Principiologia: o princípio do amor desinteressado e inegoico.
Codigologia: o código existencial pautando os ambientes infantis de fraternismo; o pacifismo como cláusula do código grupal de Cosmoética (CGC) frente à infância.
Teoriologia: a teoria da fraternidade universal evolutiva; a teoria da reurbanização
extrafísica (reurbex).
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Tecnologia: a técnica das atividades estimuladoras dos sentidos propiciando a ampliação dos parassentidos; a técnica de disponibilizar somente 1 aparelho televisor em casa a fim de
unir a família.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico oportunizando a teática em convivialidade fraterna; os infantes participantes de atividades conscienciológicas podendo se tornar voluntários na Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância (EVOLUCIN).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana favorecendo a autopesquisa em meio à Natureza; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Megafraternidade.
Efeitologia: o efeito do exemplarismo megafraterno diário; o efeito catalisador do sentimento elevado; o efeito impactante da conscin large; o efeito das energias conscienciais benignas sobre a criança; a tares podendo ser produzida pelo efeito do abraço acolhedor; a autoconsciência quanto à importância do convívio fraterno nos efeitos da reurbanização no holopensene
planetário.
Neossinapsologia: o convívio benigno em diferentes ambientes estimulando o desenvolvimento de neossinapses fraternas; as neossinapses evolutivas a partir do estudo da megafraternidade; as parassinapses geradas pela homeostasia de comunex evoluída.
Ciclologia: o ciclo revezador interassistencial assistente-assistido; a tentativa fraterna
de instalação do ciclo estímulo positivo–resposta harmônica; o ciclo apego-desapego.
Enumerologia: o ambiente fraterno na infância; a vontade de acertar na infância; o interesse genuíno pela assistência na infância; as atitudes benignas na infância; o pensene altruísta
na infância; as energias doadoras na infância; o holopensene aglutinador na infância.
Binomiologia: o binômio energosfera pessoal–fraternismo; o binômio serenidade-benignidade.
Interaciologia: a interação sadia adulto-criança; a interação amizade benigna–retrovidas; as interações conflituosas solucionadas pela diplomacia e paradiplomacia.
Crescendologia: o crescendo convivência-paraconvivência; o crescendo corporativismo-universalismo; o crescendo exigência mínima–excelência máxima.
Trinomiologia: o trinômio Universalismologia-Megafraternologia-Cosmoeticologia.
Polinomiologia: o polinômio infância fraterna–adolescência calma–adultidade pacífica–maturidade serena; o polinômio postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo infância assediada / infância amparada; o antagonismo olhar reprovador / olhar acolhedor; o antagonismo ação agressiva / ação fraterna; o antagonismo olhar de espião / olhar de cuidador; o antagonismo gesto violento / fala amistosa;
o antagonismo raiva / amor.
Paradoxologia: o paradoxo de o infante poder apresentar holomaturidade; o paradoxo
de a mais avançada manifestação de afeto não ser emocional.
Politicologia: a lucidocracia zelando pelo discernimento em todas as ocasiões de convívio com a infância.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao convívio megafraterno; as leis da inseparabilidade grupocármica.
Fobiologia: a fobia social; o medo dos sentimentos.
Sindromologia: a evitação da síndrome da apriorismose no convívio interconsciencial.
Maniologia: a mania de os pais não estabelecerem limites aos filhos; a mania de os pais
acobertarem as rebeldias dos filhos; a mania de substituir carinho e atenção por presentes materiais; a mania de infantilizar as relações interconscienciais com as crianças; a mania de utilizar celular enquanto interage com o infante.
Mitologia: o mito do amor materno e paterno incondicional; o mito de a criança dever
monopolizar com exclusividade o amor ou afeto de alguém; o mito da eficácia da educação repressora; o mito de o afeto dos pais ser responsável pela deseducação dos filhos; o mito de apenas o adulto deter o conhecimento.
Holotecologia: a pacificoteca; a discernimentoteca; a convivioteca; a interassistencioteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a traforoteca.
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Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Fraternologia; a Reeducaciologia; a Verbaciologia; a Desassediologia; a Grupocarmologia; a Pedagogia; a Parapedagogiologia; a Mentalsomatologia; a Transafetivologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência ressomada.
Masculinologia: o amparador intrafísico; o pai; o educador; o professor; o preceptor;
o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o macrossômata;
o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido;
o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existecial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o teletertuliano;
o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a mãe; a educadora; a professora; a preceptora;
a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a macrossômata;
a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida;
a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a teletertuliana; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação; a escritora e filósofa estadunidense,
autora de 9 livros sendo cega e surda desde tenra idade, Hellen Keller (1880–1968), exemplo de
superação existencial.
Hominologia: o Homo sapiens infans; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens felix; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: infância fraterna básica = a propiciada em ambiente de fraternismo incipiente circunscrito ao gruponuclear; infância fraterna mediana = a propiciada em ambiente de fraternismo abarcando o grupocarma; infância fraterna avançada = a propiciada em ambiente de altruísmo, generosidade e intercompreensão abrangendo, incondicionalmente, o policarma.
Culturologia: a cultura da megafraternidade.
Caracterologia. Sob a ótica da Harmoniologia, eis por exemplo, em ordem alfabética,
5 aspectos relevantes para a composição de ambiente propício ao desenvolvimento fraterno do infante:
1. Ar. Ambiente arejado, com predominância de ar puro e o da própria Natureza.
2. Decoração. Espaço esteticamente composto por elementos básicos e prioritários ao
desenvolvimento infantil.
3. Energias. Predomínio de exteriorização energética acolhedora, incondicionalmente.
4. Holopensene. Homeostase de pensamentos, sentimentos e energias fraternas.
5. Sons. Sonoridade ambiental pontual, harmoniosa, incluindo a “voz do silêncio”.
Taxologia. Segundo a Ambientologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 8 possíveis
lugares frequentados pelo infante e as correlatas características para o desenvolvimento homeostático da afetividade:
1. Ambiente familiar. A manutenção do acolhimento à singularidade da conscin.
2. Automóvel da família. O aproveitamento do tempo com conversas profícuas nos
passeios a locais distantes.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Casa dos avós. O respeito sincero à contribuição educativa dos avós.
Locais públicos. A visita a locais diferentes do cotidiano, instigando a cosmovisão.
Natureza. O acesso a energias imanentes possibilitando a desintoxicação energética.
Recepção de escolas. A decoração voltada para o infante, e não para agradar o adulto.
Reunião de pais. O acolhimento tarístico à família.
Sala de aula. O exercício da vivência da democracia.

Sentimento. Segundo a Afetologia, eis por exemplo, em ordem alfabética, 11 sentimentos elevados correlatos com atitudes rotineiras, úteis no desenvolvimento de sinapses fraternas,
necessárias para o aperfeiçoamento evolutivo do infante:
01. Altruísmo. A convergência de atenção à ação do infante.
02. Amor. O afeto pleno e equilibrado, manifesto diariamente.
03. Benevolência. A disposição permanente em ajudar o outro.
04. Benignidade. A ação benigna do adulto frente à criança.
05. Generosidade. Os exemplos diários de larga doação.
06. Gentileza. Os atos de delicadeza e polidez.
07. Longanimidade. A contínua ressignificação frente às dificuldades com o infante.
08. Magnanimidade. A atitude constante de heteroperdoar as intempéries da infância.
09. Mansidão. As oportunidades de exercitar a serenidade.
10. Pacificação. O exercício do apaziguamento das emoções diuturnamente.
11. Solidariedade. O exemplo diário e genuíno de auxílio ao outro.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a infância fraterna, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
02. Amor doador: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Amor incondicional: Evoluciologia; Homeostático.
04. Bem-estar: Homeostaticologia; Homeostático.
05. Benignidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Central Extrafísica da Fraternidade: Cosmovisiologia; Homeostático.
07. Educação despertológica: Reeducaciologia; Homeostático.
08. Exemplo silencioso: Exemplologia; Homeostático.
09. Lição de fraternidade: Reeducaciologia; Homeostático.
10. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Magnanimidade: Automagnanimologia; Homeostático.
12. Olhar de fraternidade: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Poder da fraternidade: Harmoniologia; Homeostático.
14. Polidez fraterna: Comunicologia; Homeostático.
15. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.

PARA A CONSCIÊNCIA A RESSOMA PODE OPORTUNIZAR
GERAÇÃO DE SINAPSES FRATERNAS SE EXPERIENCIADOS, NA INFÂNCIA, HOLOPENSENES, SITUAÇÕES E VIVÊNCIAS CONSTITUÍDAS DE SENTIMENTOS ELEVADOS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivenciou a infância fraterna? Teve oportunidade de participar e / ou educar infante no desenvolvimento de sinapses fraternais? Admite a relevância desse tema na reurbanização planetária?
Filmografia Específica:
1. Dhanak. Título Original: Dhanak. País: Índia. Data: 2015. Duração: 114 minutos. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Hindi. Cor: Colorido. Legendado: (em DVD). Direção: Nagesh Kukunoor. Elenco: Chet
Dixon; Gulfam Khan; Krrish Chhabria; Rajiv Laxman; Suresh Menon; Swastik Ram Chavan; Vibha Chibber; Sheera Mata; & Vijay Maurya. Roteiro: Nagesh Kukunoor. Estúdio: Manish Realities; & Kukunoor Movies. Fotografia: Chirantan
Das. Música: Tapas Relia. Outros dados: Produção: Elahe Hiptoola, Manish Mundra; & Nagesh Kukunoor. Sinopse:
Em Rajasthan na Índia, Pari (Hetal Gada), uma menina de 10 anos, e Choru (Krrish Chabria), o irmão de 8 anos, moram
na vila perto das dunas de areia. Eles perderam os pais em acidente e moram com os tios. Choru é cego, mas lida bem com
a situação, enquanto Pari são os olhos dele, guia e melhor amiga. Ainda inocentes, Pari promete a Chotu quando completar 9 anos, a garantia de ele vir a enxergar e ao ver cartaz de doação de olhos, ela pensa poder encontrar alguém para
ajudá-la.
2. O Menino de Ouro. Título Original: Foster. País: Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Data: 2011. Duração: 90 minutos. Gênero: Drama / Comédia. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: (em
DVD). Direção: Jonathan Newman. Elenco: Maurice Cole; Toni Collette; Ioan Gruffudd; & Hayley Milllis Richard
E. Grant. Roteiro: Jonathan Newman. Estúdio: Starlight Films. Música: Mark Thomas. Companhia: Big Pictures. Sinopse: Casal decide adotar criança após tentativas frustradas de ter bebê. Zooey vai ao orfanato, se encanta por Eli, pequeno garoto de 7 anos – vestido de terno, gravata se comportando igual adulto. Enquanto o coração de Zooey se enche de
esperança na possibilidade de se tornar mãe, Alec, o marido, tenta evitar a falência da empresa do pai porém, sem sucesso,
fecham as portas. O final é a vinda do bebê e a recuperação da empresa familiar, pela participação de Eli, mostrando
o amor vitorioso em qualquer situação.
3. O Milagre de Anne Sullivan. T tulo riginal The Miracle Worker. a s EUA. Data: 1962. Dura o
106 minutos.
nero Biografia; & Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Preto e branco. Legendado:
Português. Dire o Arthur Penn. Elenco: Anne Bancroft; Patty Duke; Victor Jory; Inga Swenson; Andrew Prine; Diane
Bryan; Donna Bryan; Peggy Burke; Michael Darden; Michele Farr; & Alan Howard. rodu o Fred Coe. Dire o de
Arte: George Jenkins. Roteiro: William Gibson. Fotografia: Ernesto Caparrós.
sica Laurence Rosenthal. Cenografia: William Gibson. Figurino: Ruth Morley. Edi o Aram Avakian. Est dios Big Sky Ranch - 4927 Bennett Road,
Simi Valley, Califórnia, EUA. Companhia: Playfilm Productions. Sinopse: A incansável tarefa da educadora Anne Sullivan (Anne Bancroft), ao tentar fazer a aluna cega, surda e muda Helen Keller (Patty Duke), se adaptar e entender, pelo
menos em parte, o próprio derredor. Sullivan entra em confronto com os pais condescendentes e superprotetores da menina, os quais, no entanto, nunca lhe ensinaram algo ou a trataram enquanto outra criança qualquer.
4. Palavras de Amor. Título Original: Bee Season. País: EUA. Data: 2005. Duração: 104 min. Gênero:
Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: (em DVD). Direção: David Siegel;
& Scott McGehee. Elenco: Flora Cross; Juliette Binoche; Kate Bosworth; Max Minghella; & Richard Gere. Roteiro:
Naomi Foner Gyllenhaal. Fotografia: Giles Nuttgens. Trilha sonora: Peter Nashel. Companhia: Bona Fide Productions,
i5 Films. Produção: Albert Berger, Ron Yerxa, Winfried Hammacher. Sinopse: Eliza (Flora Cross) pensa ter conseguido
conquistar a atenção do pai definitivamente quando começa a ganhar competições na escola. Ela não sabe, mas este é o
primeiro passo da crise familiar. Enquanto o patriarca Saul (Richard Gere) se dedica à menina, a mãe (Juliette Binoche) e
o filho (Max Minghella) enfrentam sérias crises existenciais.
5. Tempero da Vida. Título original: Politiki Kouzina. País: Grécia. Data: 2003. Duração: 108 min. Gênero: Comédia / Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês, grego, turco. Cor: Colorida. Legenda: Direção: Tassos
Boulmetis. Elenco: Basak Köklükaya; Georges Corraface; Ieroklis Michaelidis; Markos Osse; Renia Louizidou; Stelios
Mainas; Tamer Karadagli; & Tassos Bandis. Roteiro: Tassos Boulmetis. Produção: Artemis Skouloudi; & Lily Papadopoulos. Fotografia: Takis Zervoulako. Trilha Sonora: Evanthia Reboutsika. Estúdio: Village Roadshow Productions.
Sinopse: Fanis (Markos Osse) é um garoto grego vivendo em Istambul, na Turquia. O avô, Vassilis (Tassos Bandis), filósofo culinário, ensina ao neto tanto lições de gastronomia quanto da vida; ambos precisam de tempero para ganhar sabor.
Ao crescer Fanis (Georges Corraface) se torna astrofísico, e usa dotes de culinária para temperar a vida das pessoas. Ao
completar 35 anos, ele decide deixar Atenas e retornar a Istambul, depois de tantos anos, a visita acende a vida de Fani
como acontecimento histórico.
6. Terra dos Sonhos. Título Original: In America. País: Reino Unido, Irlanda. Data: 2002. Duração: 103
minutos. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: (em DVD). Direção: Jim
Sheridan. Elenco: Samantha Morton; Sarah Bolger; Emma Bolger; Ciaran Cronin; Djimon Hounsou; Juan Hernandez; Jason Salkey; Rene Millan; Sara James; Nye Heron; Neal Jones; & Randall Carlton. Desenho de Produção: Mark
Geraghty. Direção de Arte: Susie Cullen. Roteiro: Jim Sheridan; Naomi Sheridan; & Kirsten Sheridan. Estúdio: Hell's
Kitchen Films / Harlem Film Productions / East of Harlem. Fotografia: Declan Quinn. Música: Gavin Friday e Maurice
Seezer. Efeitos Especiais: Team FX. Sinopse: Christy (Sarah Bolger), é garota de 11 anos cuja família se mudou recentemente da Irlanda para os Estados Unidos. Ela vê seu novo lar como local mágico e especial, onde sonhos podem se tornar
realidade. Para os pais a mudança é a chance de recomeçar a vida, depois da perda do filho mais novo. Através da lente da
câmera de uma menina de apenas 11 anos, somos levados à terra de sonhos de família. Os desejos, conquistas, decepções
e alegrias são mostrados com realismo.
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Bibliografia Específica:
1. Keller, Helen; A História da minha Vida (The History of my Life); pref. do Editor James Berger; pref. John
Albert Macy; trad. Myriam Campello; LIV + 456 p.; 3 partes; 1 cronologia; 1 fac-símile; 1 microbiografia; 2 notas; 12 filmes; 17 refs.; 2 apênds.; 23,5 x 15,5 cm; br.; Ed. rev.; José Olympio; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 3 a 456.
2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014, páginas 165 e 996.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos;3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 171, 360,
404, 405, 411, 417, 452,491, 487, 492, 804 e 826.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014, páginas 73 e 80.
5. Zolet, Lílian; Parapsiquismo na Infância: Perguntas e Respostas; pref. Moacir Gonçalves; revisora Cathia
Caporali; 256 p.; 4 partes; 104 caps.; 22 E-mails; 51 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 104 perguntas e 104 respostas; 1 tab.;
20 websites; glos. 172 termos; 23 filmes; 83 refs.; 4 webgrafias; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 86 e 118.
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INFANTE ESTRESSADO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O infante estressado é a conscin, homem ou mulher, na fase da infância
apresentando sintomas e comportamentos disfuncionais compatíveis com o transtorno de estresse,
causados por agentes mesológicos, genéticos e / ou paragenéticos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo infante deriva do idioma Latim, infans, “que não fala; criança”.
Surgiu no Século XIII. O termo estresse vem do idioma Inglês, stress, “tensão, no sentido de distúrbio fisiológico ou psicológico causado por circunstância adversa”. O vocábulo estresse foi incorporado à Medicina, a partir dos trabalhos do fisiologista estadunidense Walter Cannon (1871–
–1945) e do fisiologista canadenese Hans Selye (1907–1982). Surgiu, no idioma Português, em
1975.
Sinonimologia: 1. Criança estressada. 2. Infante ansioso. 3. Infante tensionado. 4. Infante tenso.
Neologia. As duas expressões compostas infante miniestressado e infante maxiestressado são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1 Criança desestressada. 2. Infante calmo; infante tranquilo. 3. Infante
resiliente. 4. Infante sereno.
Estrangeirismologia: a burried child; a realidade do bullying nas escolas gerando estresse.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à Harmoniologia Intraconsciencial.
Citaciologia. Eis citação latina contributiva ao tema: – Longum iter est per praecepta,
breve et efficax per exempla (Sêneca, 4 a.e.c.–65 e.c.; “Longo é o caminho do ensinamento pela
teoria e curto e eficaz por meio do exemplo”).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do ansiosismo na infância; o holopensene pessoal
da entropia íntima; os entropopensenes; a entropopensenidade; os hipopensenes; a hipopensenidade; os minipensenes; a minipensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os subpensenes;
a subpensenidade.
Fatologia: o estresse na infância; a angústia e a ansiedade na criança; o aumento das tensões; a timidez; a baixa autestima; a impaciência íntima; o choro além do normal; a irritabilidade;
a agressividade; a desobediência inusitada; as manhas e as birras; o desejo de agradar a todos;
a preocupação excessiva com questões triviais; a atitude pessimista; a insegurança; os pesadelos;
as fobias; os medos; as dificuldades de aprendizagem; os distúrbios do sono e do apetite; a falta
de concentração; o terror noturno; a desestabilização emocional; a falta de identificação com a família; a intolerância à frustração; a incapacidade de adaptação; a perda de controle; a reação imprevista; a alexitimia; a acídia; a falta de domínio do soma; a fuga da realidade; a incapacidade de
concentração; as doenças acentuando o estresse infantil; as dores prolongadas; os acidentes infantis; o funcionamento mental confuso; o tecnoestresse da contemporaneidade; os lapsos de memória; o desrespeito aos limites do soma; o restringimento intrafísico; a carência de afeto; o dengo
excessivo; a falta de diálogo; a falta de limites; os papéis invertidos na família; a disciplina confusa; o desrespeito ao ritmo da criança; o excesso de atividades impostas aos infantes; a obrigatoriedade do silêncio; o autoritarismo dos pais; a hostilidade reprimida; a drogadição dos progenitores
sobrecarregando a criança; a responsabilidade excessiva; os trabalhos forçados; as guerras gerando o infanticídio; a rejeição; a convivência conflituosa; a degeneração familiar; as novas estrutu-
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ras familiares; a alienação parental; os professores estressados; o ambiente escolar precário; as
exigências rígidas; as comparações; a competitividade; a falta de planejamento familiar; as censuras em público; o fracasso na escola; os vexames sofridos; a reeducação de pais e filhos; a Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância (EVOLUCIN).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o auto e heterassédio; a assimilação simpática; os acidentes de percurso parapsíquicos do infante paraperceptivo;
as crises de semipossessão; a desproteção extrafísica; as energias conscienciais intrusivas; os fatores paragenéticos reforçando as reações de estresse infantil; o nível evolutivo do infante; a predisposição para o assédio; o parapsiquismo sem lucidez; o porão consciencial; as projeções conscienciais pós-traumas; as retrocognições perturbadoras; as saudades e evocações de entes queridos
dessomados.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Paragenética Homeostática–Genética Forte–Mesologia
Salutar.
Principiologia: o princípio do autocontrole emocional; o princípio da autorreeducação;
o princípio da perseverança; o princípio da ausência de vitimização; o princípio da ortopensenidade; o princípio da maturidade consciencial.
Codigologia: a necessidade do código pessoal de Cosmoética (CPC) de pais e educadores; o código grupal de Cosmoética (CGC) exigido das instituições infantis.
Teoriologia: a teoria da submissão infantil; a teoria da pacificação interna; a teoria
do desenvolvimento infantil; a teoria da Paragenética.
Tecnologia: a técnica da recreação; a técnica de estimular os trafores; a técnica do otimismo; a técnica de tratar inicialmente o estresse dos pais; a técnica da busca de informação esclarecedora; a técnica do exemplarismo; a técnica da convivialidade sadia; a técnica do convívio
com animais de estimação; a técnica de retardar a gratificação; a técnica da ausência do emocionalismo.
Voluntariologia: o voluntariado desde a infância contribuindo na reeducação consciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da Conviviologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia.
Efeitologia: os efeitos do estresse no soma; os efeitos das adversidades na adaptação;
os efeitos do estresse na irresolução dos problemas; os efeitos dos agentes estressores no equilíbrio holossomático; os efeitos das carências no desenvolvimento pessoal.
Neossinapsologia: as neossinapses sadias construídas a partir da intervenção consciencioterápica.
Ciclologia: o ciclo estímulo estressante–inadaptação–convivência doentia; o ciclo pré-maturidade–maturidade; o ciclo estímulos–capacidade de enfrentamento–maturidade consciencial.
Binomiologia: o binômio desafio-inadaptação; o binômio estímulo-desorganização; o binômio ansiedade-estresse; o binômio predisposição-estresse; o binômio repressão-depressão;
o binômio hereditariedade-ambiente; o binômio Genética-vulnerabilidade; o binômio tensão–
respostas negativas; o binômio intimidação–fuga da situação; o binômio situação estressante–
pessimismo; o binômio repressão-frustração; o binômio conformismo-inconformismo.
Interaciologia: a interação conscin-consciex; a interação autoperturbação-heteroperturbação; a interação conflito-desorganização; a interação estressores internos–estressores externos; a interação ação externa–recursos internos; a interação estresse-vulnerabilidade; a interação ambiente–conscin criança.
Trinomiologia: o trinômio Paragenética-educação-meio; o trinômio desafio-desorganização-somatização; o trinômio ansiedade-incapacidade-distresse; o trinômio mudança-inadap-
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tação-ansiedade; o trinômio conflito-apatia-doença; o trinômio estímulo-ansiedade-estresse;
o trinômio predisposição-pressão-desestruturação; o trinômio dificuldades-pessimismo-fuga;
o trinômio estímulo-emocionalismo-desorganização; o trinômio desafio-desorganização-somatização; o trinômio rejeição–falta de autestima–desquilíbrio geral; o trinômio estímulos adversos–
–inadaptações–alterações hormonais.
Polinomiologia: o polinômio desafio-apatia-angústia-depressão; o polinômio estímulo-incapacidade-desgaste-bloqueio; o polinômio problema-irritação-agressão-entropia; o polinômio choque traumático–incapacidade–instabilidade–depressão; o polinômio pressões do meio
inóspito–incapacidade adaptativa–desânimo–melin.
Antagonismologia: o antagonismo estressamento / homeostasia; o antagonismo assim
/ desassim; o antagonismo entropia / homeostase; o antagonismo problema / solução.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei da ação e reação; a lei geral da adaptação; a lei do menor esforço;
a lei da homeostase holossomática; as leis da convivência grupal; a lei da interassistencialidade;
a lei da singularidade consciencial; as leis da Genética; as leis da Paragenética; as leis do determinismo.
Fobiologia: a acluofobia; a agorafobia; a atazagorafobia; a azinofobia; a cacorrafiofobia;
a cinofobia; a claustrofobia; a didasqualeinofobia; a eremofobia; a fobia escolar.
Sindromologia: a síndrome geral de adaptação; a síndrome da insegurança; a síndrome do ansiosismo; a síndrome do esgotamento; a síndrome do pânico; a síndrome do transtorno
do deficit de atenção (TDA); a síndrome do transtorno de estresse pós-traumático (TEPT).
Maniologia: a mania de roer unhas; a mania de enrolar o dedo nos cabelos; a mania
de estalar a língua; a mania de coçar a cabeça; a mania de cuspir repetidamente; a mania de
morder-se ou morder outras pessoas; a mania de mentir; a piromania; a mania de morder constantemente os lábios.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Adaptaciologia; a Autevoluciologia; a Assistenciologia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Efeitologia; a Grupocarmologia; a Holossomatologia; a Intrafisicologia; a Neonatologia; a Reeducaciologia; a Sociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu criança; a criança infeliz; a criança vitimizada; a isca humana
inconsciente; a consciênçula; a criança abúlica; a criança carente energeticamente; a vítima infantil; o bebê doente; o bebê carente; o neném inadaptado; o neném desamparado; o bebê vulnerável.
Masculinologia: o infante estressado; o infante aflito; o infante psiquiátrico; o infante
isolado; o infante amargurado; o infante vulnerável; o infante desanimado; o infante desequilibrado; o infante confuso; o infante mal-humorado; o infante sobrecarregado emocionalmente; o infante resiliente; o infante belicoso; o menino instável; o menino esgotado; o garoto fóbico; o garoto frustrado; o garoto irritado; o menino angustiado; o infante assediado; o infante desassistido;
o menino descontrolado; o infante vitimizado; o infante abusado; o lactente irritadiço; o lactente
não atendido corretamente; o lactente inadaptado.
Femininologia: a infante estressada; a infante aflita; a infante psiquiátrica; a infante isolada; a infante amargurada; a infante vulnerável; a infante desanimada; a infante desequilibrada;
a infante confusa; a infante mal-humorada; a infante sobrecarregada emocionalmente; a infante
resiliente; a infante belicosa; a menina instável; a menina esgotada; a garota fóbica; a garota frustrada; a garota irritada; a menina angustiada; a infante assediada; a infante desassistida; a menina
descontrolada; a infante vitimizada; a infante abusada; a lactente irritadiça; a lactente não atendida corretamente; a lactente inadaptada.
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Hominologia: o Homo sapiens neonatus; o Homo sapiens infans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens autoeducabilis; o Homo sapiens parapsychologicus; o Homo sapiens energossomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: infante miniestressado = a conscin criança com excesso de atividades na
agenda diária; infante maxiestressado = a conscin criança vítima de maus tratos.
Culturologia: a cultura da autovitimização; a cultura da boa moça; a cultura da mordaça; a cultura do deixar para amanhã; a cultura da educação pelo medo; a cultura de os mais
velhos sempre terem razão; a cultura da chantagem emocional; a cultura de educar pelos castigos e punições.
Etiologia. Sob a ótica da Psicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 situações
geradoras de estresse em crianças, exigindo atenção especial dos cuidadores:
01. Adoção por neofamília.
02. Castigos físicos.
03. Dessoma de animais de estimação.
04. Dessoma na família.
05. Fracasso escolar.
06. Hospitalização.
07. Ingresso e / ou mudança de escola.
08. Mudança de residência.
09. Nascimento de irmãos.
10. Orfandade.
11. Separação dos pais.
12. Violência doméstica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 infante estressado, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
02. Acrasia: Experimentologia; Nosográfico.
03. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
04. Adversidade: Holocarmologia; Nosográfico.
05. Alexitimia: Comunicologia; Nosográfico.
06. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
07. Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
08. Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
09. Conscin-problema: Conviviologia; Nosográfico.
10. Eustresse: Homeostaticologia; Homeostático.
11. Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
12. Infante parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
13. Nulificação da infância: Autevoluciologia; Homeostático.
14. Ônus da infância: Intrafisicologia; Neutro.
15. Precocidade desperdiçada: Perdologia; Nosográfico.
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A PRECOCIDADE NA DETECÇÃO DOS SINTOMAS DO ESTRESSAMENTO INFANTIL FACULTA A RÁPIDA AÇÃO TERAPÊUTICA, EVITANDO AS SOMATIZAÇÕES E PREJUÍZOS
PSÍQUICOS NAS MANIFESTAÇÕES DA CONSCIN ADULTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, no convívio pessoal, compreende e assiste infante estressado(a) e intempestivo(a)? Quais os resultados obtidos?
Filmografia Específica:
1. A Menina no País das Maravilhas. Título Original: Phoebe in Wonderland. País: EUA. Data: 2008.
Duração: 96 min. Gênero: Drama. Idade: (censura): Livre. Idioma: Inglês. Legendas: Inglês; & Português. Direção:
Daniel Barnz. Elenco: Ian Coletti; Felicity Huffman Madison; Patricia Clarkso; Mackenzie Milone; Bill Pulman; Austin
Williams; Campbell Scott; Jamie Madeiros; Elle Fanning; & Bailei Madison. Produção: Lynette Howell. Direção de
Arte: Peter Baran. Roteiro: Daniel Barnz. Fotografia: Bobby Bukoski. Música: Lynette Howell; & Chistophe Beck.
Figurino: Kurt; & Bart. Edição: Robert Hoffman. Efeitos Especiais: Engine Room. Distribuidora: Image Filmes;
& Think Film Inc. Sinopse: Phoebe é a menina rejeitada pelos colegas de classe e deseja muito participar da peça de
teatro da escola: “Alice no País das Maravilhas”. Com o estresse do dia a dia, o comportamento de Phoebe piora cada vez
mais criando forte pressão nos pais Hillary e Peter. Ambos tentam compreender e ajudar a filha. Phoebe se esconde nas
próprias fantasias, confundindo realidade com sonho. A menina encarará processo duro, doloroso e emocionante, passando pela incrível transformação, como da lagarta em borboleta.
2. Chrissa: Uma Lição de Força. Título Original: An American Girl: Chrissa Stands Strong. País: EUA.
Data: 2009. Duração: 91 min. Gênero: Drama. Idade: (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado:
Inglês; & Português (em DVD). Direção: Martha Coolidge. Elenco: Austin Thomas; Don Franklin; Christian Tikes;
Timithy Bottoms; David J. Law; Preston Strother; Tyler Strother; Sammy Hanratty; Michael Leamed; Adair Tishler;
Ariela Barer; Klaithyn Dever; Joanne Baron; Jennifer Parsons; & Kaylin Stewart. Roteiro: Christine Coyle Johnson;
& Julie Prendiville Roux. Música: Jennie Muskett. Outros Dados: Inspirado no livro de Mary Casanova. Sinopse: A vida da menina Chrissa muda totalmente depois da dessoma da avó e da mudança da família para Minnesota. Ambiente novo, escola, casa e amigos novos, são os desafios a enfrentar. Chrissa entra na metade do ano letivo e, além, da adaptação
à nova situação, terá de enfrentar 3 garotas más, tornando a própria vida impossível. Mas Chrissa consegue reveter
a situação sem se estressar.
Bibliografia Específica:
1. Elkind, David; Sem Tempo para ser Criança: A Infância Estressada (The Growing up Too Fast Too
Soon); revisor Jane Saraiva; trad. Magda França Lopes; 256 p.; 10 caps.; 1 E-mail; 1 website; 24 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2004; páginas 17 a 88.
2. Lipp, Marilda Novaes; Crianças Estressadas; revisão Lúcia Helena Lahoz Moreli; & Simone Ligabo; 160
p.; 5 caps.; 1 E-mail; 5 ilus.; 1 tab.; 1 website; 2 apênds.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed.; Editora Papirus; Campinas, SP; 2000;
páginas 17 a 41, 63 a 99 e 123 a 146.
Webgrafia Específica:
1. Barbosa, Genário Alves; & Gaião e Barbosa, Adriana de Andrade; Depressão Infantil; 3 enus.; 1 foto;
7 refs.; disponível em: <http://emedix.uol.com.br/doe/psi013_1r_depreinfantil.php>; acesso em: 09.11.12.
2. Borges, Jeane Lessinger; et al.; Transtornos do Estresse Pós-Traumático na Infância e Adolescência:
Prevalência, Diagnóstico e Avaliação; Artigo; Avaliação Psicológica; Vol. 9; N. 1; Porto Alegre, RS; Abril, 2010; 1 E-mail;
4 minicurrículos; 2 tabs.; 49 refs.; disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1677-04712010000100010&script=sci_arttext>; acesso em: 13.10.12; ISSN 1677-0471.
3. Jaimes, Aurora; Rivera, Brenda; & Tito, Antônio Rosan; Estresse Infantil: Grandes Problemas para
Pessoas Pequenas; Artigo; 01.02.01; 3 enus.; disponível em: <http://www.saudenainternet.com.br/portal_saude/estresseinfantil-grandes-problemas-para-pessoas-pequenas.php>; acesso em: 23.10.12.
4. Rico, Ana Maria Moratelli da Silva; Estresse Infantil; Artigo; 18.09.02; disponível em: <http://www.saudenainternet.com.br/portal_saude/stress-infantil.php>; acesso em: 05.10.12.
5. Robles, Heloisa Stoppa Menezes; & Moretto, Mariana dos Santos; Estresse Infantil: Relações com o Contexto Escolar, Familiar e Sócio-Cultural; Artigo; 08.04.09; 1 E-mail; 7 enus.; 2 minicurrículos; 19 refs.; disponível em:
<http://www.psipedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=1130>; acesso em: 18.11.12.
6. Silva, Sonia das Graças Oliveira; Estresse Infantil; Artigo; 1 foto; 1 minicurrículo; disponível em: <http://www.artigonal.com/ciencia-artigos/estresse-infantil-477595.html>; acesso em: 07.11.12.
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INFANTE PARAPSÍQUICO
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O infante parapsíquico é a conscin, homem ou mulher, na fase da infância,
capaz de vivenciar consciente ou inconscientemente o despertamento das potencialidades parapsíquicas e parafenomenológicas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra infante vem do idioma Latim, infans, “que não fala; criança”.
Surgiu no Século XIII. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo psíquico procede também do idioma Grego, psykhikós,
“relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma”, de psykhé, “alma, como princípio de vida
e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Criança parapsíquica. 2. Parapsiquista imberbe. 3. Médium infante.
4. Parapercepciologista pueril.
Neologia. As 3 expressões compostas infante parapsíquico, infante parapsíquico inconsciente e infante parapsíquico autoconsciente são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Adulto parapsíquico. 2. Adolescente parapsíquico. 3. Geronte parapsíquico. 4. Conscin casca grossa.
Estrangeirismologia: o Paraperceptarium; o curriculum vitae parapsíquico; o Evolutionarium; a performance do infante parapsíquico; o upgrade evolutivo; o outlook parapsiquista.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à lucidez extrafísica ainda na primeira fase da vida humana.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal parapsíquico; os parapensenes; a parapensenidade;
os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; a acuidade quanto à alteração inusitada da autopensenidade diante da influência de consciexes; a labilidade pensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; a maturidade pensênica na infância; o holopensene da autexperimentação energética e parapsíquica imberbe.
Fatologia: o incentivo dos pais para com o desenvolvimento sadio da memória e dos
hábitos mentaissomáticos da criança; a autolucidez vivenciada pelo infante; o interesse precoce
pelas pesquisas parapsíquicas; as ideias inatas sadias imberbes; a criança manifestando a hiperacuidade e a holomaturidade; a inteligência evolutiva evidenciada na infância; a Ficha Evolutiva
Pessoal (FEP); as responsabilidades assumidas pelo infante nas atividades da vida diária, proporcionando maturidade precoce; a abertura do caminho evolutivo; os trafores; os trafares; os trafais;
o sorriso desassediador aparente no infante; o ansiosismo natural da fase infantil; a lavagem cerebral dogmática; a facilidade da criança imaginar fatos e situações; a cultura materialista da Sociedade Intrafísica (Socin) influenciando na educação infantil; o preconceito quanto ao parapsiquismo; o estigma assediador vinculado ao infante; o bullying; os adultos infantilizando demasiadamente a criança; o terror noturno; a enurese; a encoprese; o deficit de atenção e hiperatividade
(TDAH); o temperamento demonstrando o “jeitão de ser” da criança; a modelagem parental; a autestima infantil; a linguagem específica da criança; o porão consciencial mais evidenciado no
infante; as imaturidades; o egoísmo; o isolamento social da criança; a genialidade e a superdotação infantil; a Dinâmica Parapsíquica das Crianças e Adolescentes realizada no Centro de Altos
Estudos da Conscienciologia (CEAEC); a Associação Internacional de Ressomatologia e Evolução na Infância (EVOLUCIN).
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na infância; os
atributos mentais valorizados pela conscin desde a infância, potencializando as parapercepções
e a assertividade parapsíquica; o autoparapsiquismo; a influência da parafôrma holopensênica na
consecução da proéxis evidenciada na fase infantil; as reações físicas do corpo humano infantil ao
fenômeno parapsíquico; a pesquisa do detalhismo das parassensações realizada pela criança; os
recursos parapsíquicos adquiridos em vidas prévias aplicados na vida atual; a Paragenética sobrepondo-se à Genética na criança; os talentos parapsíquicos manifestados precocemente; o parapsiquismo intelectual infantil; o parapsiquismo cerebelar no infante; a autodisponibilidade parapsíquica vivenciada na infância; os bastidores do parapsiquismo; o parapsiquismo despercebido pela
criança; as parocorrências parapsíquicas sutis manifestadas no cotidiano do infante; a facilidade
da criança na soltura energossomática; a dificuldade do infante em extrair o conteúdo do fenômeno, levando à distorção parapsíquica; a atitude infantil perante os fenômenos paranormais; as experiências de quase-morte (EQM) relatadas por crianças; o medo de ver consciexes; as autoconfirmações comprovando a autofenomenalidade parapsíquica infantil; a falta de apoio familiar
devido ao ignorantismo parapercepciológico; a educação religiosa reprimindo as potencialidades
parapsíquicas na criança; o treinamento mediúnico na infância; a curiosidade e ousadia inerentes
da criança; as dúvidas e conflitos do infante gerados pela jejunice parapsíquica; o bloqueio de
chacras; o poltergeist; os acidentes de percurso; o amparo extrafísico evidenciado para a criança;
os insights; as sincronicidades; a percepção de consciexes no ambiente familiar e escolar; a labilidade parapsíquica na fase infantil; as projeções lúcidas educativas; a parapreceptoria extrafísica
norteando o infante na vida intrafísica; a sinalética energética e parapsíquica decodificadas pela
criança; as paramizades; as retrocognições vivenciadas no período da infância; as precognições;
as simulcognições; as semimaterializações manifestadas na criança sensitiva ectoplasta; a criança
dedo verde; a criança protetora dos animais demonstrando a afinidade com a zooenergia; o interesse do infante pela aeroenergia, fitoenergia, hidroenergia e geoenergia; a clarividência facial;
a psicometria assertiva de objeto ou ambiente realizada pela criança; a clariaudiência; a telepatia
entre pais e filhos; a impulsividade do infante em relatar os fenômenos parapsíquicos; a assistência realizada pela criança através da energosfera homeostática; a saúde parapsíquica; a educação
parapsíquica incentivada na fase infantil.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo do desenvolvimento parapsíquico em grupo de crianças;
o sinergismo bagagem experiencial atual–bagagem experiencial multidimencional; o sinergismo
assimilação da teoria–autovivência da prática.
Principiologia: o princípio dos fatos e parafatos orientarem a assistência; o princípio
da indisfarçabilidade energética; o princípio do devagar e sempre; o princípio da seriexialidade
evolutiva; o princípio da conservação pelas consciências das experiências evolutivas conquistadas; o princípio do autorrevezamento multiexistencial; o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) colocado em prática pelo intermissivista na infância.
Teoriologia: a teoria dos gargalos evolutivos; a teoria e a prática da mobilização energética na fase infantil; a teoria da otimização dos recursos conscienciais na infância; a teoria do
auto e heterassédio; a teoria da consciência imatável e imorrível; a teoria e prática dos Cursos
Intermissivos (CIs); a teoria da espiral evolutiva.
Tecnologia: as técnicas de desenvolvimento parapsíquico realizadas pela criança.
Voluntariologia: as crianças e pré-adolescentes atuando no voluntariado da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório
conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico Projetarium; o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;
o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciólogos; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível dos Projetores Lúcidos;
o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da
Ressomatologia.
Efeitologia: o efeito do parapsiquismo precoce no saldo interassistencial.
Neossinapsologia: as neossinapses obtidas por meio dos exercícios das ECs interassistenciais no período infantil; as parassinapses retrocognitivas; a aquisição de neossinapses de vida
em vida.
Ciclologia: as influências do ciclo etário da vida humana na paz interior; o ciclo assim-desassim; os cinco ciclos; o ciclo período intermissivo–vida intrafísica; o ciclo de reeducação
parapsíquica; os ciclos de debates na infância integrando a intelectualidade à comunicabilidade.
Enumerologia: a criança ectoplasta; a criança clarividente; a criança prodígio; a criança precoce; a criança-adulto; a criança mentalsomática; a criança interassistencial.
Binomiologia: o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio vontade–energia consciencial; o binômio discernir antes–auxiliar depois; o binômio forma-conteúdo; o binômio fatos-parafatos; o binômio abordagem extrafísica–abordagem intrafísica; o binômio realidade-imaginário.
Interaciologia: a interação amparador-amparando; a interação conscin-consciex; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a interação autenticidade consciencial–confiança interassistencial; a interação autolucidez-reciclagem; a interação vaidade-inautenticidade; a interação autestima–identidade pessoal.
Crescendologia: o crescendo interassistência–amparabilidade–catálise parapsíquica;
o crescendo autodesassédio pensênico–autodomínio energético–heterodesassédio; o crescendo
retrocognições-autocompreensão-autassistência-heterassistência-reconciliações; o crescendo na
qualificação dos passos pessoais; o crescendo subcérebro abdominal–mentalsoma; o crescendo
psicossoma exaltado–mentalsoma inutilizado; o crescendo bradipsiquismo-normopsiquismo-taquipsiquismo.
Trinomiologia: o trinômio absorção das ECs–exteriorização das ECs–estado vibracional; o trinômio pessoa certa–contexto adequado–mensagem essencial; o trinômio sinalética anímica–sinalética bioenergética–sinalética parapsíquica; o trinômio ingenuidade-inexperiência-imaturidade; o trinômio autodiscernimento-Cosmoética-interassistencialidade; o trinômio descrenciológico não acreditar–experimentar–verbalizar; o trinômio observar-refletir-agir.
Polinomiologia: o polinômio da lucidez cons-adcons-extracons-neocons.
Antagonismologia: o antagonismo persistência / dispersão consciencial; o antagonismo
parapsiquismo interassistencial / parapsiquismo assediador; o antagonismo extrafisicalidade
/ intrafisicalidade; o antagonismo energossoma solto / energossoma bloqueado; o antagonismo
abertismo consciencial / fechadismo consciencial; o antagonismo educação / apedeutismo; o antagonismo educação / deseducação.
Paradoxologia: o paradoxo do aprimoramento parapsíquico ser individual e intransferível à criança, mas ocorrer na interação entre consciências, subumanos, vegetais, ambientes
e objetos.
Politicologia: a assistenciocracia; a parapsicocracia; a proexocracia; a discernimentocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a autopesquisocracia.
Legislogia: a lei da interassistencialidade bioenergética; o respeito às leis que protegem
as crianças e adolescentes; o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Filiologia: a fenomenofilia; a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a neofilia; a parapsicofilia; a projeciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a tanatofobia; a mentalsomatofobia; a evoluciofobia; a autocríticofobia; a heterocriticofobia; a autopesquisofobia.
Sindromologia: a síndrome de Poliana; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome
da boa moça; a síndrome do ostracismo.
Maniologia: a egomania; a religiomania; a nosomania; a megalomania; a murismomania.
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Mitologia: o mito do dom recebido sem autesforço.
Holotecologia: a parapsicoteca; a mentalsomatoteca; a energoteca; a fenomenoteca;
a proexoteca; a intermissioteca; a gibiteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Extrafisicologia;
a Intermissiologia; a Paraprocedenciologia; a Holomaturologia; a Invexologia; a Seriexologia;
a Holobiografologia; a Holomnemonicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a isca humana inconsciente; a conscin parapsíquica; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o infante parapsíquico; o sensitivo criança motivador; o provocador de
parafenômenos; o catalizador energético; o amparador extrafisico; o acoplamentista; o intermissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o reeducador; o parapercepciologista;
o projetor consciente; o voluntário.
Femininologia: a infante parapsíquica; a sensitiva criança motivadora; a provocadora de
parafenômenos; a catalizadora energética; a amparadora extrafisica; a acoplamentista; a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a reeducadora; a parapercepciologista;
a projetora consciente; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens parapsychologicus;
o Homo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: infante parapsíquico inconsciente = a criança empregando o parapsiquismo de maneira instintiva, sem atinar quanto aos efeitos e consequências das vivências multidimensionais; infante parapsíquico autoconsciente = a criança lúcida empregando o parapsiquismo
de maneira arguta e autopercuciente quanto à multidimensionalidade.
Culturologia: a cultura da paraperceptibilidade; a paracultura profilática das práticas
bioenergéticas; a cultura da autevolutividade.
Psicopatologia. O ignorantismo quanto à realidade multidimensional tem levado progenitores e profissionais de saúde mental a considerarem as parapercepções infantis enquanto psicopatologias, tratáveis com psicofármacos e, não raro, internação psiquiátrica. Os prejuízos ao desenvolvimento da inteligência parapsíquica do infante ainda estão sendo pesquisados. Urge transformar esta realidade.
Encaminhamento. Cabe aos responsáveis da criança parapsíquica buscar aplicar o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento de modo mais assertivo. Atualmente (Ano-base: 2011), existem 10 Instituições Conscienciocêntricas (ICs) específicas da Conscienciologia listadas, aqui, alfabeticamente, capazes de auxiliar pais, educadores e crianças quanto ao parapsiquismo:
01. APEX: a Proexologia; o proexograma; a orientação proexológica.
02. ASSINVÉXIS: a Invexologia; os cursos e palestras específicos para jovens.
03. ASSIPI: a Parapercepciologia; a preceptoria parapsíquica; os cursos e palestras sobre parapsiquismo.
04. AVA: a Paraprofilaxiologia.
05. CEAEC: a Experimentologia; as dinâmicas parapsíquicas; o Acoplamentarium; as
tertúlias diárias.
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06. CONSCIUS: a Conscienciometrologia.
07. EVOLUCIN: a Ressomatologia; os cursos e palestras específicos para pais e crianças.
08. IAC: os cursos e palestras sobre a Conscienciologia e Projeciologia realizadas no
exterior.
09. IIPC: os cursos e palestras sobre as neociências Projeciologia e Conscienciologia.
10. OIC: a Consciencioterapia.
Taxologia. No universo da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 atitudes inteligentes a serem praticadas pelos pais e educadores de infantes parapsíquicos:
01. Afetividade sadia: a demonstração sincera de afeto e amizade; a valorização dos resultados parapsíquicos alcançados pela criança, auxiliando na construção do autoconceito e autestima.
02. Aplicação do estado vibracional: o incentivo ao desenvolvimento energético e parapsíquico; os 20 estados vibracionais realizados conjuntamente com a criança ao longo do dia.
03. Autorganização: a cultura da disciplina e da rotina útil.
04. Comunicabilidade: a conversa franca; o diálogo sem infantilização; a escuta esclarecedora; o incentivo à expressão corporal, verbal e escrita.
05. Cosmoeticidade: a demonstração de posturas cosmoéticas nas ações pessoais, atuando como agente exemplificador para a criança; o esclarecimento quanto aos direitos e deveres
dos seres humanos; a ética; o respeito interconsciencial; a prática da assistência realizada conjuntamente com a criança.
06. Criticidade: o estímulo ao debate desinibidor e à refutação esclarecedora, colocando em prática o binômio admiração-discordância.
07. Destemor: o incentivo à autonomia e à proatividade, eliminando comportamentos
pessoais de superproteção ao infante.
08. Intelectualidade: o apoio à formação cultural, aos estudos, à leitura e interpretação
de textos; o início da biblioteca pessoal.
09. Liderança: o desenvolvimento da cooperação, trabalho em equipe, posicionamento
e segurança pessoal.
10. Memória: o estímulo a jogos educativos, a exemplo de puzzles, xadrez, palavras
cruzadas, jogos da memória.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 infante parapsíquico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Auto-herança parapsíquica: Seriexologia; Homeostático.
05. Autoproéxis parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
06. Despertamento parapsíquico precoce: Parapercepciologia; Neutro.
07. Desrepressão parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
08. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
09. Marca parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
10. Perfil parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
11. Prioridade parapsíquica: Autoparapercepciologia; Homeostático.
12. Saúde parapsíquica: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
13. Tara parapsíquica: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Teto parapsíquico: Autoparapercepciologia; Neutro.
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15. Tirateima do intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DO INFANTE PARAPSÍQUICO É CONQUISTA
ÍNTIMA DA CONSCIN, QUANDO COSMOÉTICA, DINAMIZANDO O DISCERNIMENTO, A RECUPERAÇÃO DE CONS,
A HOLOMATURIDADE E A INTERASSISTENCIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece ter vivenciado a condição de infante
parapsíquico? Quais benefícios trouxe a você?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 689 a 715.

L. Z.
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INFANTE RELIGIOSO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O infante religioso é a conscin, homem ou mulher, recebendo influência ou
apresentando tendência, desde cedo, a crenças, ritualismos e dependência de consciências supostamente superiores.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo infante deriva do idioma Latim, infans, “que não fala; criança”.
Surgiu no Século XIII. A palavra religioso procede também do idioma Latim, religiosus, “piedoso; pio; religioso; sagrado; consagrado pela religião”. Apareceu igualmente no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Criança religiosa. 2. Criança dependente de crença. 3. Criança dogmática.
Neologia. As 3 expressões compostas infante religioso, infante religioso optante e infante religioso coagido são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Criança sem inculcação. 2. Infante universalista. 3. Criança antidogmática. 4. Infante ateu.
Estrangeirismologia: a chamada à oração, azan ou adhan, entoada 5 vezes ao dia nas
mesquitas, inculcando os 7 princípios fundamentais da religião islâmica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao princípio da descrença (PD).
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Evitemos catequizar infantes.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal religioso contagiante; o holopensene pessoal da sacristia, do incenso e da crença; os credopensenes; a credopensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; o holopensene pessoal da irracionalidade; o holopensene pessoal da imaturidade consciencial; o holopensene pessoal da acriticidade;
a pressão holopensênica opressora do religiosismo; o desvencilhamento da pressão holopensênica
grupal; o direito inalienável à liberdade de pensenização.
Fatologia: a automimese existencial; o restringimento ressomático; o ato de transferir
a responsabilidade dos próprios atos a instâncias supostamente superiores desde a infância; os débitos do passado; os vínculos com o religiosismo; a autoculpa e a autovitimização; a mea culpa;
o complexo de inferioridade; o ato de acreditar no Céu sem questionar; a obediência cega; o medo
do fogo do inferno compensado pelo perdão divino para tudo; a crença em Deus enquanto juiz
dos atos humanos; a crença em milagres; os conceitos limitadores do livre arbítrio; a tradição familiar; a pressão do grupocarma; a religiosidade da parentela intrafísica; a falta de lucidez paterna
e materna; as decisões religiosas parentais; o ato dos progenitores, educadores e religiosos de
ameaçar a criança com o castigo divino; a mesologia cultural religiosa; a ausência da liberdade de
escolha na condição de criança; a educação formal oferecida junto à religiosa; a doutrinação catequética desde a tenra idade; a inculcação de crenças sectárias; a inculcação de verdades absolutas
e inquestionáveis; as igrejas; a figura do papa; a santidade; a indução a torturas físicas imitando
os santos; os objetos considerados sagrados, rosários, santinhos, crucifixos, servindo de rapport
para proteção do usuário; o sinal da cruz feito na testa ou no peito das crianças; o batismo como
porta de entrada ao cristianismo; a cultura islâmica de raspar o cabelo na primeira semana e, de
acordo com o peso do cabelo, doar o valor correspondente aos pobres; o menino judeu devendo
ser circuncidado perante o testemunho de 10 homens; o ato de vestir as crianças com os trajes dos
anjos e dos santos na festa do padroeiro ou para pagar promessa; as lavagens subcerebrais nas
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crianças de conventos, escolas e templos religiosos; o status de ter religioso na família; os ganhos
obtidos junto à coletividade; a assistência social realizada; a necessidade da Reeducaciologia
desde a infância; os cursos da EVOLUCIN.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as comunexes antigas, estagnadoras, de consciexes ex-religiosas, fanáticas, na Terra; as autorretrocognições espontâneas do infante; a criação dos paravínculos sadios; a Dinâmica Parapsíquica para Crianças e Adolescentes no CEAEC.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico restringimento-inculcação.
Principiologia: a carência do princípio da descrença perante os dogmas e as verdades
absolutas na obediência cega às leis de Deus; o princípio da hierarquia divina: Deus-anjos-arcanjos e potestades.
Codigologia: o código familiar de Cosmoética; o código do sinal da cruz; o código da
genuflexão; o código das mãos postas em oração; o código do cerimonial religioso do Papa.
Teoriologia: a teoria do ente supremo ser a solução de todos os problemas; a teoria da
vida ser única; a teoria de Deus ser pai e não falhar enquanto juiz.
Tecnologia: as técnicas patológicas de autossacrifício para agradar o “ser superior”
e livrar-se dos pecados; as técnicas patológicas para seduzir e alienar os infantes; as técnicas
patológicas do jejum e penitência da Semana Santa; a técnica dogmática das novenas e promessas; a técnica dogmática do dízimo e das esmolas dadas à igreja para livrar-se dos pecados;
a técnica espúria de tornar-se pobre para ganhar o cêntuplo ou o reino de Deus na Terra; a técnica da evitação das automimeses dispensáveis.
Voluntariologia: o voluntariado na EVOLUCIN funcionando ao modo de laboratório
eficaz para a evitação de inculcações religiosas nos infantes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Ressomatologia.
Efeitologia: os efeitos irreversíveis das mutilações emocionais; o efeito repressor da
manipulação, da culpa e da carência; os efeitos doutrinários aprisionando ao infantilismo permanente; o efeito repressor religioso na infância repercutindo na adultidade; o efeito danoso do
falso moralismo do educador religioso; o efeito do parapsiquismo precoce podendo levar à religiosidade; o efeito do fechadismo consciencial.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas desde a infância com a reciclagem existencial; a autorresponsabilidade advinda das reciclagens neossinápsicas pela erradicação das
crenças religiosas.
Ciclologia: o ciclo de desperdícios das potencialidades da conscin desde a infância; o ci
clo da interprisão ideológica grupocármica; a quebra do ciclo da repressão através de novos
comportamentos; o ciclo da interprisão grupocármica dos religiosos profissionais.
Enumerologia: o ato de obedecer desde pequenino; o ato de seguir modelos desde pequenino; o ato de anular-se desde pequenino; o ato de pertencer a Deus desde pequenino; o ato
de autocastrar-se desde pequenino; o ato de crer desde pequenino; o ato de não fazer escolhas
desde pequenino.
Binomiologia: o binômio pecado-santidade; o binômio religioso-mundano; o binômio
ateu-crente; o binômio Céu-Inferno; o binômio homem-santo; o binômio castidade-pedofilia;
o binômio beato-herege.
Interaciologia: a interação obrigação-medo; a interação afastamento familiar–ajustamento religioso; a interação culpa-pecado; a interação ser filho dos pais–ser filho de Deus; a interação vida religiosa–obrigações transcendentais.
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Crescendologia: o crescendo omissão deficitária–interprisão grupocármica; o crescendo ideias pequenas–ideias libertárias; o crescendo verdades absolutas–ideias relativas de ponta;
o crescendo imposições–livre arbítrio; o crescendo medo–liberdade de expressão.
Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio regressivo beatice-fanatismo-irracionalidade; o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio dogmatismo irracional–acriticismo–ignorância; o trinômio possessão-subjugação-doença; o trinômio autopesquisa-autoconhecimento-desrepressão; o trinômio lavagem cerebral–lavagem paracerebral–heterodominação; o trinômio edulcorações-pieguismos-hipocrisias.
Polinomiologia: o polinômio religião–santificação–sacerdócio–anulação da sexualidade.
Antagonismologia: o antagonismo canonização / excomunhão.
Paradoxologia: o paradoxo do inversor existencial batizado; o paradoxo do adulto religioso infante.
Politicologia: a genuflexocracia; a teocracia; a angelocracia; a clerocracia; a idolocracia; a gurucracia; a asnocracia; a ditadura religiosa.
Legislogia: a lei de Deus; a lei sagrada; a lei indestrutível; a lei imutável.
Filiologia: a bovinofilia; a asnofilia; a dependenciofilia; a medofilia; a subalternofilia;
a idolofilia; a fantasiofilia.
Fobiologia: a neofobia; a criticofobia; a tanatofobia; a raciocinofobia; a cogniciofobia;
a logicofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da despersonalização; a síndrome do infantilismo impedindo a conscin de assumir posicionamentos; a síndrome da autossantificação; a síndrome da autovitimização; a síndrome do poder na expressão “Deus fala pela minha boca”.
Maniologia: a mania de poder; a mania de doutrinar; a mania de saber tudo; a teomania.
Mitologia: o mito do alcance da santidade e sabedoria desde cedo; o mito de fora da
igreja não haver salvação; o mito de a vida ser única; o mito de toda criança nascer com pecado
original; o mito do juízo final sendo o último acontecimento da Humanidade; o mito de a morte
levar à vida eterna; o mito da mentira santa.
Holotecologia: a teoteca; a mentalsomatoteca; a raciocinoteca; a absurdoteca; a psicoteca; a experimentoteca; a infancioteca; a criticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Angelologia; a Salvaciologia; a Enganologia;
a Demagogiologia; a Religiologia; a Ignorantismologia; a Antidogmaticologia; a Dogmatologia;
a Raciocinologia; a Experimentologia; a Descrenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a criança restringida; a criança medrosa; a criança acrítica; a criança reprimida; a criança genuflexa; a conscin robotizada; a consciência dogmática; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a conscin enciclopedista; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o infante religioso; o infante com tendência mística; o catequista; o pai
religioso; o padrinho; o avô religioso; o reciclante existencial; o agente retrocognitor; o inversor
existencial batizado; o maxidissidente ideológico; o acoplamentista; o intermissivista; o amparador extrafísico; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o duplista; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o proexista; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o tertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a infante religiosa; a infante com tendência mística; a catequista; a mãe
religiosa; a madrinha; a avó religiosa; a reciclante existencial; a agente retrocognitora; a inversora
existencial batizada; a maxidissidente ideológica; a acoplamentista; a intermissivista; a amparadora extrafísica; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a duplista; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a proexista; a reeducadora; a escritora; a evolu-
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ciente; a exemplarista; a intelectual; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens desaequilibratus; o Homo sapiens decidophobicus;
o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens autassediator; o Homo sapiens bellicus; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens maniacus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens religiosus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens anticosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: infante religioso optante = a criança escolhendo deliberadamente a vida
religiosa; infante religioso coagido = a criança manipulada, inserida obrigatoriamente na vida religiosa.
Culturologia: a cultura religiosa vigente no planeta; a cultura religiosa familiar.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 infante religioso, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
02. Antidoutrinação: Parapedagogiologia; Homeostático.
03. Banco da salvação: Salvaciologia; Nosográfico.
04. Beatice: Psicossomatologia; Neutro.
05. Comodismo piegas: Psicossomatologia; Nosográfico.
06. Complacência religiosa: Parapatologia. Nosográfico.
07. Cotejo dogmatismo-antidogmatismo: Experimentologia; Neutro.
08. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
09. Falaciologia: Parapatologia; Nosográfico.
10. Heresiologia: Descrenciologia; Neutro.
11. Idolatria: Parapatologia; Nosográfico.
12. Infante parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
13. Irracionalidade religiosa: Parapatologia; Nosográfico.
14. Jogo da religião: Holomaturologia; Nosográfico.
15. Reeducação evolutiva na infância: Reeducaciologia; Homeostático.

A SEDUÇÃO DO INFANTE ÀS CRENÇAS, EXISTENTE DESDE O INÍCIO DA HUMANIDADE, SÓ DEVE TERMINAR MEDIANTE A AUTOCONSCIENTIZAÇÃO MULTIDIMENSIONAL,
A ACEITAÇÃO DAS VERPONS E A DESCRENCIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já esteve ou colocou alguém sob o jugo religioso? Na escala de 1 a 5, qual nível de dissidência religiosa você já alcançou?
Bibliografia Específica:
1. Fritzen, Reinalda; Caminhos da Autossuperação: Relatos de Maxidissidência Ideológica; pref. Hernande
Leite; revisores Equipe de Revisores da Editares; 230 p.; 4 partes; 11 caps.; 2 citações; 21 E-mails; 30 enus.; 1 foto;
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1 microbiografia; 1 tab.; 21 websites; glos. 63 termos; 78 refs.; alf; geo; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; página 79.
2. Luz, Marcelo da; Onde a Religião termina?; pref. Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; Helena Araujo
& Valana Ferreira; 486 p.; 5 seções; 17 caps.; 12 documentários e minisséries; 33 enus.; 22 filmografias; 1 foto; 79 infografias; 1 microbiografia; 571 refs.; 2 apends.; alf.; geo.; ono.; 21 x 14 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz
do Iguacu, PR; 2011; páginas 44 e 45.
Webgrafia Específica:
1. Sgarioni, Mariana; Saiba como é a Iniciação em Diferentes Religiões; Reportagem; FolhaOnline; 17.12.
02; 02h56; 3 fotos; disponível em: <www1.folha.uol.com.br/sinapse/ult1063u254.shtml>; acesso em: 20.11.13.

R. E. F.
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INFANTE RESILIENTE
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O infante resiliente é a conscin, homem ou mulher, na fase da infância,
apresentando condições de superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, mantendo-se tranquila, controlando os impulsos, aprendendo a autorregulamentação das emoções e saindo-se fortalecida dessas situações.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra infante vem do idioma Latim, infans, “que não fala; criança”.
Surgiu no Século XIII. O termo resiliente procede também do idioma Latim, resiliens, “resiliente”, particípio presente de resilire, “saltar para trás; voltar; ser impelido; retirar-se; recuar; dobrar-se; encolher-se; diminuir-se”.
Sinonimologia: 1. Infante autossuperador. 2. Infante flexível a mudanças. 3. Infante
resistente ao estresse.
Neologia. As duas expressões compostas infante minirresiliente e infante maxirresiliente
são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Infante estressado. 2. Infante desestruturado. 3. Infante inábil em
lidar com problemas. 4. Infante adinâmico. 5. Infante acomodado. 6. Infante desencorajado.
Estrangeirismologia: a elastischen kind.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto aos esforços evolutivos da autossuperação.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autossuperação no período da infância; o holopensene dinâmico do desenvolvimento infantil; o holopensene pessoal da evolutividade; o holopensene criativo; os harmoniopensenes; a harmoniopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade.
Fatologia: a resiliência infantil; a atitude otimista para encarar adversidades; a autestima
positiva; a paciência íntima em aprender com os problemas; a competência em driblar situações
de risco; a estabilidade emocional nas situações de risco; as aptidões naturais do infante resiliente;
o autocontrole capaz de fortalecer o infante frente às situações adversas; o senso de humor natural; a autorganização; a eficácia nas iniciativas pessoais; o temperamento intrépido; a procura racional de soluções; a paciência íntima de aprender com as frustrações; a determinação nas atitudes; os propósitos pessoais de mudar a situação; o ato consciente de transformar; o ato de dar
a volta por cima; a condição de transformar problemas em questões resolvíveis; o fortalecimento
após a crise; a facilidade pessoal para a ação; a conquista da nulificação da infância; o empenho
em mudar a rota evolutiva; o sentido da responsabilidade pelos atos praticados; a ausência de
impulsividade; a adaptação às situações inevitáveis; a herança genética saudável; os traços inatos
positivos; a autoconfiança nas escolhas; o comportamento perseverante; a aceitação do imutável;
a adaptação a situações novas; a atitude serena nos enfrentamentos dos problemas; o reconhecimento das dificuldades de mudar; a aceitação do apoio alheio; a identificação dos mecanismos
de defesa do ego (MDEs); o uso de estratégias para mudar; a aceitação do acolhimento na necessidade; o comportamento de dividir com o outro os problemas; o otimismo nas adversidades;
o esforço de transformar a situação difícil; a mudança positiva após fatos tristes; o otimismo
frente a obstáculos; a interação com o meio para soluções; o reconhecimento do crescimento pessoal após dificuldades; os atributos conscienciais de superação; a vocação para a criação e a conservação dos afetos; a flexibilidade interna favorável à interação com o sucesso; a autestima positiva; a ausência do conformismo; os desafios de aprender com experiências negativas; a busca do
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entendimento da adversidade; a descoberta das prioridades verdadeiras enquanto meta pessoal;
a resolução dos conflitos de maneira pacífica; a autorganização das decisões a serem tomadas; a
capacidade de criar projetos; o pensamento crítico na análise dos fatos; o uso da criatividade para
resoluções na adversidade; os cursos da EVOLUCIN.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a energosfera pessoal hígida; a interassistencialidade desde a infância; os retrotrafores presentes na bagagem préressomática; o campo energético límpido; a proteção extrafísica; as energias conscienciais positivas; os fatores paragenéticos saudáveis; o parapsiquismo lúcido contribuindo no autodesassédio;
as premonições esclarecedoras; as projeções elucidativas; as retrocognições clareadoras; a assimilação das energias conscienciais positivas.
III. Detalhismo
Sinergismo: o sinergismo autopesquisa-autevolução.
Principiologia: o princípio da adaptabilidade; o princípio da aceitação do imutável;
o princípio do anticomodismo; o princípio da existência pacífica; o princípio de causa e efeito;
o princípio do determinismo evolutivo; o princípio de ninguém evoluir sozinho.
Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC), embasando a necessidade do crescimento pessoal.
Teoriologia: a teoria da escolha racional; a teoria do pensamento flexível e dinâmico;
a teoria da adaptação aos fatores de risco; a teoria da autossuperação evolutiva.
Tecnologia: a técnica do autodidatismo; a técnica de estimular os trafores; a técnica do
autoconhecimento dos limites pessoais; a técnica do humor terapêutico; a técnica da criatividade; a técnica do controle das emoções e dos impulsos; a técnica do diálogo; a técnica do relaxamento muscular progressivo.
Voluntariologia: o voluntariado desde a infância.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito da disciplina autoimposta; o efeito do dinamismo pessoal no esforço evolutivo; os efeitos surpreendentes da organização pessoal racional; os efeitos da mentalidade autossuperadora; o efeito da aprendizagem com as adversidades; os efeitos da criatividade ao lidar com a imprevisibilidade.
Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal.
Enumerologia: a capacidade de achar solução dos problemas; a capacidade de adaptarse a situações novas; a capacidade de alinhar competências e esforços; a capacidade de compartilhar desafios e responsabilidades; a capacidade de desdramatizar os problemas; a capacidade de
iniciativa; a capacidade de manter o equilíbrio holossomático.
Binomiologia: o binômio desafio-adaptação; o binômio estímulo-organização; o binômio hereditariedade–meio ambiente; o binômio tensão–respostas positivas; o binômio adversidades-enfrentamento; o binômio situação estressante-otimismo; o binômio pressão-resistência;
o binômio perdas-desafios; o binômio adversidades-sobrevivência; o binômio vontade-decisão.
Interaciologia: a interação ação externa–reação–recursos internos; a interação fatores
de risco–fatores de proteção.
Trinomiologia: o trinômio problemas–possibilidades de enfrentamento–resolução.
Antagonismologia: o antagonismo estressamento / homeostasia; o antagonismo assim
/ desassim; o antagonismo entropia / equilíbrio; o antagonismo problema / solução.
Paradoxologia: o paradoxo de a adversidade ser capaz de contribuir para o fortalecimento da personalidade.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da ação e reação; a lei geral da adaptação; a lei
da homeostase holossomática; a lei da singularidade consciencial; as leis da Genética e da
Paragenética; as leis do livre-arbítrio.
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Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Comunicologia; a Confianciologia; a Conviviologia; a Decidologia; a Determinologia; a Efeitologia; a Experimentologia; a Grupocarmologia; a Intrafisicologia; a Paraperceptologia; a Vivenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o bebê adaptado; a conscin antenada; a conscin flexível; a conscin lúcida;
a criança animada; a criança ativa; a criança criativa; a criança determinada; a isca humana lúcida; o neném amparado; o ser desassediado; o ser otimista; a pessoa com autestima elevada; a pessoa realista; o indivíduo tenaz.
Masculinologia: o infante resiliente; o garoto perseverante; o guri pertinaz; o menino
sem medo de enfrentamento; o psiquiatra francês Boris Cyrulnik (1937–), responsável pela equipe de pesquisadores em Etologia Clínica do Hospital de Toulon; o geneticista molecular ítalo-estadunidense Mario Capecchi (1937–), nobelista de Medicina em 2007; o psiquiatra austríaco
Viktor Emil Frankl (1905–1997), propositor da Logoterapia.
Femininologia: a infante resiliente; a garota perseverante; a guria pertinaz; a menina
sem medo de enfrentamento; a norte-americana Aimée Mullins (1976–), amputada, campeã paraolímpica de atletismo, atriz e modelo; a artista plástica inglesa Alison Lapper (1965–), deficiente
de nascença, sem braços e com pernas atrofiadas.
Hominologia: o Homo sapiens neonatus; o Homo sapiens infans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoeducabilis; o Homo sapiens adaptabilis; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens maturus.
V. Argumentologia
Exemplologia: infante minirresiliente = a criança portadora de atributos pessoais para
suporte da vida intrafísica; infante maxirresiliente = a criança portadora de atributos pessoais para
suporte da vida multidimensional.
Culturologia: a cultura da aceitação das adversidades enquanto oportunidades de crescimento; a cultura do bem-estar através do bom humor; a cultura de dar a volta por cima; a cul
tura da educação pró-atividade; a cultura da flexibilidade enquanto adaptação.
Problemas. As experiências adversas e as frustrações são inevitáveis e necessárias na dinâmica evolutiva. Através delas podem surgir soluções capazes de ampliar o desenvolvimento
consciencial.
Taxologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10
atributos conscienciais peculiares da resiliência infantil:
01. Autoconfiança.
02. Bom humor.
03. Capacidade de decisão.
04. Capacidade de desdramatização.
05. Capacidade de enfrentamento.
06. Capacidade de lidar com os estressores.
07. Força de vontade.
08. Iniciativa.
09. Otimismo.
10. Pensenidade proativa.
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Propulsores. Com base na Grupocarmologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20
condições, espaços ou recursos apoiadores e impulsores da resiliência infantil:
01. Acolhimento. Realizar a aproximação e a interação de maneira confiante, escutando
e respeitando a criança.
02. Afetividade sadia. Estabelecer relações afetivas e enriquecedoras.
03. Ambientes livres e descontraídos. Motivar a liberdade de expressão, sem censuras
e tolhimento.
04. Amparo extrafísico. Esclarecer a importância da lucidez para a interação com os
amparadores extrafísicos.
05. Apoio e incentivo parental. Desenvolver cuidados, disciplina e socialização.
06. Atividades lúdicas. Proporcionar brincadeiras e jogos.
07. Autestima. Estimular, através de palavras, gestos, sorrisos e carinhos, a capacidade
de acreditar em si mesma.
08. Autonomia. Incentivar a criança e proporcionar a resolver problemas, sem ajuda.
09. Conciliação. Promover a flexibilidade e a aceitação do outro.
10. Empatia fraterna. Contribuir para o desenvolvimento da empatia entre irmãos.
11. Equilíbrio emocional. Estimular nível de equilíbrio emocional propício ao encontro
de soluções aos problemas.
12. Exemplarismo familiar. Reeducar a criança, através do exemplo familiar, mostrando a realidade factual.
13. Genética e / ou Paragenética. Despertar os atributos saudáveis e inatos e promover
o conhecimento da bagagem existencial.
14. Humor. Mostrar a possibilidade de ser feliz por estar aprendendo com os erros.
15. Incentivo. Propiciar oportunidades de desenvolver a criatividade e a expressividade.
16. Instituições assistenciais. Apoiar e auxiliar instituições oferecendo recursos e possibilidades para a autossuperação.
17. Interpretação dos eventos. Ter conhecimento de as dificuldades fazerem parte da
vida e encará-las enquanto aprendizado.
18. Presença de alguém especial (tutor da resiliência). Estimular a proximidade de promotor ou peça-chave no processo da resiliência.
19. Responsabilidade. Evidenciar as consequências das escolhas (palavras e atos) realizadas.
20. Sentido da vida. Ajudar a descobrir o significado da ressoma.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 infante resiliente, indicados para expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
02. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
03. Atributo consciencial: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Autocontrole: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autodisposição: Experimentologia; Neutro.
06. Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
07. Eficácia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
08. Egocarmologia: Holocarmologia; Neutro.
09. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
10. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
11. Eumatia: Experimentologia; Homeostático.
12. Eustresse: Homeostaticologia; Homeostático.
13. Nulificação da infância: Autevoluciologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

12603

14. Ônus da infância: Intrafisicologia; Neutro.
15. Resiliência consciencial: Holomaturologia; Neutro.

AS CRIANÇAS RESILIENTES, CAPAZES DE AUTOSSUPERAÇÕES INAUDITAS E ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES
ADVERSAS, ADQUIREM AUTOCONFIANÇA E MATURIDADE
PARA IMPULSIONAR O CRESCIMENTO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de pai, mãe ou cuidador(a), observa
as reações das crianças ante os problemas e as frustrações do dia a dia? Costuma mostrar a importância dessas situações para o crescimento pessoal dos envolvidos?
Filmografia Específica:
1. O Diário de Anne Frank. Título Original: The Diary of Anne Frank. País: EUA. Data: 1959. Duração:
180 min. Gênero: Biografia. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Preto e branco. Legendado: Inglês; & Português. Direção & Produção: George Stevens. Elenco: Shelley Winters; Diane Baker; Gusti Huber; Millie Perkins; Lou
Jacobi; Joseph Schildkraut; Ed Winn; Douglas Spencer; Richard Beymer; Dodie Hearth. Desenho de Produção: Walter
M. Scott; & Stuart Reiss. Direção de Arte: George Davis. Roteiro: Frances Albert Hackett. Fotografia: William
C. Miller. Música: Alfred Newman. Figurino: Charles Le Maire. Edição: David Bretherton. Sinopse: Anne Frank, jovem judia de 13 anos, escondida no sótão de estabelecimento comercial, juntamente com os pais e a irmã, sofrem os horrores da perseguição nazista. Neste refúgio Anne registra as dificuldades, medos e ameaças de serem descobertos pela
Gestapo. O estresse e a tensão da situação não impedem de Anne sonhar com dias melhores.
2. O Império do Sol. Título Original: Empire of the Sun. País: EUA. Data: 1987. Duração: 154 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês; Mandarin; & Japonês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Steven Spielberg. Elenco: Christian Bale; John Malkovich; Miranda Richardson; Nigel Havers; Joe Pantoliano;
Leslie Phillips; Masatô Ibu; Emily Richard; Rupert Frazer; Paul McGann; Robert Stephens; Burt Knouk; Gary Parker;
Peter Gale; & Bem Stiller. Produção: Steven Spielberg. Direção de Arte: Frederick Hole. Roteiro: J. G. Ballard; Tom
Stoppard; & Menno Meyers. Fotografia: Allen Daviau. Música: John Williams. Figurino: Bob Ringwood. Maquiagem:
Lynda Armstrong. Efeitos Especiais: Trevor Neighbour. Distribuidora: Warner Home Video. Outros dados: Com base
no romance autobiográfico de J. G. Ballard. Vencedor do prêmio Bafta-1988 de Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora
e Melhor Som. Sinopse: O garoto Jim vive na cidade de Xangai com a família no bairro diplomático. Com a invasão da
China pelo Japão, na 2ª Guerra Mundial, Jim separou-se dos pais e acabou no campo de concentração japonês, onde,
aprende a desenvolver mecanismos de sobrevivência desde a obtenção de alimentos até mediação de conflitos com os
soldados japoneses.
Webgrafia Específica:
1. Bighelini, Karine; Resiliência: O Comportamento dos Vencedores!; 1 foto; disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/196038/Artigo-Resiliencia>; acesso em: 17.04.13.
2. Brandão, Juliana Mendanha; Mahfoud, Miguel; & Gianordoli-Nascimento, Ingrid Faria; A Construção
do Conceito de Resiliência em Psicologia: Discutindo as Origens; Artigo; Paideia; Revista; Trimestral; Vol. 21; N. 49;
3 minicurrículos; 66 refs.; Maio-Agosto, 2011; páginas 263 a 271; disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/paideia/v21n49/14.pdf>; acesso em: 30.05.13.
3. Grapeia, Leonardo Soares; Resiliência, 31.03.07; 1 E-mail; 1 enu.; 1 foto; 1 minicurrículo; 1 website; disponível em: <http://www.artigos.com/artigos/sociais/administracao/recursos-humanos/resiliencia-1443/artigo/>; acesso
em: 12.06.13.
4. Maia, Maria Vitória Mamede; & Garcia, Isadora Severo; É sempre Bom Lembrar que um Copo Vazio está cheio de Ar: Resiliência e o Pensamento Winnicottiano; Artigo; Universitas-Ciências da Saúde; Revista; Vol. 1; N. 2; 4 citações; 2 E-mails; 1 enu.; 2 minicurrículos; 7 notas; 33 refs.; páginas 261 a 276; disponível em: <http://www.psicologia.pt/ver_artigo.php?codigo=A0190&arca=d5&subárea>; acesso em: 22.04.13.
5. Pinheiro, Débora Patrícia Nemer; A Resiliência em Discussão; Artigo; Psicologia em Estudo; Revista;
Vol. 9; N. 1; 2 citações; 1 E-mail; 25 refs.; Maringá, PR; 2004; páginas 67 a 75; disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pe/v9n1/v9n1a09.pdf>; acesso em: 19.04.13.
6. Poletto, Michele, Resiliência: Um Processo Dinâmico; Artigo; IHU; Revista; N. 241; Ano VII; 29.10.07;
1 enu.; disponível em: <http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1425&secao=241>; acesso em 09.05.13.
7. Tejon, José Luiz; Resiliente: O Ser Humano Elástico; 20.06.06; 1 foto; 1 minicurrículo; disponível em:
<http://www.doufer.com.br/2006/06/20/resiliente-o-ser-humano-elastico/>; acesso em: 13.04.13.
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8. Yunes, Maria Ângela Mattar; Resiliência: O Foco no Indivíduo e na Família; Artigo; Psicologia em Estudo; Revista; Vol. 8; N. Especial; Maringá, PR; 1 E-mail; 10 enus.; 1 minicurrículo; 41 refs.; páginas 75 a 84; disponível
em: <http://www.scielo.br/pdf/pe/v8nspe/v8nesa10.pdf>; acesso em: 15.04.13.

M. H. F.
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INFANTILISMO GINOSSOMÁTICO
(IMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O infantilismo ginossomático é a atitude, comportamento, conduta e trejeitos da conscin mulher já tendo passado pela adolescência, porém ainda presa às manifestações
imaturas, anacrônicas e antievolutivas típicas da infância.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo infância procede do idioma Latim, infantia, “dificuldade ou incapacidade de falar; mudez; infância; meninice; primeira idade dos animais; o que é novo; novidade”, de infans, “que não fala; criança”. Apareceu no Século XVI. O elemento de composição
gin(o) provém do idioma Grego, gyné, “mulher; fêmea”. O termo somática vem do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Imaturidade feminina. 2. Subadultidade da conscin mulher. 3. Infantilidade ginossomática. 4. Infantilização ginossomática. 5. Puerilismo ginossomático.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo ginossoma:
antiginossomática; ginossomática; ginossomático; Ginossomatologia; ginossomoteca; macroginossoma; miniginossoma.
Neologia. As duas expressões compostas infantilismo ginossomático inconsciente e infantilismo ginossomático autoconsciente são neologismos técnicos da Imaturologia.
Antonimologia: 1. Maturidade ginossomática. 2. Adultidade da conscin mulher. 3. Puerilismo androssomático. 4. Holomaturescência ginossomática.
Estrangeirismologia: a Barbie girl; o childish lifestyle; o forever teenager; os kidults;
os big babies; o adultecent.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da lucidez ginossomática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal ginossomático infantilizado; a pensenidade infantil; o holopensene imaturo da conscin mulher; os ginopensenes psicossomáticos; a ginopensenidade; o holopensene feminino anacrônico; o holopensene egoísta; os egopensenes; a egopensenidade; os autopensenes desinteligentes; a autopensenidade monovisiológica; a autopensenização feminina superficial; o holopensene pessoal priorizando o sen; os patopensenes; a patopensenidade
ginossomática; a superação da pensenização infantilizada; a assepsia do holopensene pessoal infantilizado com a assunção das autorresponsabilidades; o holopensene da Holomaturologia.
Fatologia: o infantilismo ginossomático; a imaturidade consciencial; o aborto da maturação psicológica; o estacionamento no egocentrismo infantil; a permanência de posturas infantis na
adultidade; o hábito de ver desenhos animados; o hábito de dormir demasiadamente; a nostalgia
da infância; a boneca de porcelana ainda mantida emocionalmente; a baixa autocrítica; o desapreço pela autolucidez; o uso das lágrimas em vez de argumentos lúcidos; a fuga à resolução dos
problemas pessoais; a meiguice em excesso; a autovitimização; a automutilação; o uso da chantagem emocional ao invés da tares; a prática da fofoca; a competitividade feminina; a gestação humana acidental; a negação das gestações conscienciais; a recusa de rotina útil; a dependência financeira; a dependência emocional; o fato de morar com os pais até a adultidade; a postura submissa; a desistência do direito da autenticidade; a ignorância ao direito de a consciência pensar
por si mesma; a falta de observância ao direito e ao dever da autorresponsabilidade; o ciúme em
qualquer nível; a repressão; a impaciência; a agitação; o imediatismo; a ingenuidade; a impulsividade; o hábito de falar demais; a desculpa da variação hormonal para o descontrole emocional;
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o desperdício de tempo com atividades improdutivas; a insegurança com relação às próprias capacidades; a manutenção das amizades ociosas; a fuga de responsabilidades; o ato de preferir a acomodação a buscar desafios; a valorização imatura da zona de conforto; o choque de realidade;
a predisposição para escutar; a superação do infantilismo pela autopesquisa; a autotares; a elaboração do maxiplanejamento invexológico desde jovem; a construção de nova versão de personalidade madura.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a negação ao trabalho com as energias conscienciais; a minimização da importância da desassim; a dependência
energética; a desvalorização da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o infantilismo impedindo os resgates extrafísicos na Baratrosfera; a manutenção da aparência infantil após a dessoma; a tendência à fuga da realidade impedindo o desenvolvimento parapsíquico; o receio da saída
da consciência para fora do corpo humano; a negação da autexperimentação do extrafísico; o medo de consciexes; o heterassédio fortalecendo o temor da dessoma; a procrastinação do início do
voluntariado multidimensional na tenepes; o onirismo impedindo a paralucidez; a insegurança levando à dependência de aprovação pelos amparadores extrafísicos; a superação do infantilismo
pelo domínio das energias conscienciais (ECs); o desenvolvimento da autoconfiança parapsíquica;
o autenfrentamento multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico da imaturidade impedindo as reciclagens intraconscienciais; a carência do sinergismo pacificador autoconfiança-assistencialidade; a ausência do sinergismo pró-evolutivo autopesquisa-autenfrentamento; o sinergismo antievolutivo emocionalismo-autovitimização aumentando as interprisões.
Principiologia: a ignorância ao princípio de o menos doente ajudar o mais doente; a ausência do princípio de quanto mais se faz assistência mais se recebe; a aversão ao princípio da
descrença (PD); a negação ao princípio da seriexialidade evolutiva.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código duplista de
Cosmoética (CDC) atualizado facilitando a maturidade afetiva.
Teoriologia: a teoria do porão consciencial; a teoria da robéxis; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do auto e heterassédio; a ignorância quanto à teoria da inteligência
evolutiva; a falta de lucidez para a teoria e prática dos Cursos Intermissivos (CIs); a inobservância da teoria da evolução consciencial pautada na interassistência; a falha na teoria da conquista
inarredável da serenidade superada por meio da dedicação assistencial; a teática do CPC evitando autocorrupções.
Tecnologia: a técnica da lupa maturológica; a técnica do autenfrentamento cosmoético;
a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica da autexposição; a técnica da assunção de
responsabilidades; a técnica da reflexão assistencial.
Voluntariologia: o voluntariado cosmoético impulsionando as recins; a docência voluntária tarística sob o princípio de quem mais aprende é quem ensina; o voluntariado consciencioterápico permitindo a assistência pelas autossuperações; o paravoluntariado cosmoético assistencial da tenepes visando o compléxis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Dupla Evolutiva; o laboratório conscienciológico da
Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio
Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito da falta de autenfrentamento nutrindo a manifestação infantil na
personalidade adulta; o efeito do excesso de feminices reforçando a autoimagem sem credibilida-
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de; o efeito da submissão anticosmoética mantendo as interprisões grupocármicas; o efeito da
pensenização fútil resultando na improdutividade intelectual e assistencial.
Neossinapsologia: o autenfrentamento dos medos para a formação de neossinapses comportamentais maduras.
Ciclologia: o porão consciencial estendido ao longo do ciclo etário ginossomático; a recuperação de cons no decorrer do ciclo etário humano favorecendo as recins; o ciclo autavaliação-heteravaliação na superação das posturas imaturas.
Enumerologia: a infantilização das atitudes; a infantilização dos comportamentos; a infantilização dos relacionamentos; a infantilização das emoções; a infantilização das responsabilidades; a infantilização da vida; a autoinfantilização. O medo das autorreciclagens; o medo de errar; o medo do autenfrentamento; o medo de escuro; o medo de ficar sozinha; o medo da realidade; o medo do parapsiquismo.
Binomiologia: o binômio imaturidade-infantilidade; o engano do binômio meiguice-empatia; o binômio aprisionador choro–chantagem emocional; o erro do binômio bondade-submissão; a ignorância ao binômio envelhecimento-sabedoria; o binômio aparência-essência; a carência de teática do binômio autenfrentamento–maturidade consciencial.
Interaciologia: a interação das autocorrupções procrastinando as recins; a interação
patológica perfeccionismo–valorização da aparência–improdutividade mentalsomática; a interação sadia feminilidade-autoconfiança; a interação produtiva adultidade-interassistencialidade;
a interação benéfica otimismo–desintoxicação pensênica.
Crescendologia: o crescendo menina-mulher; o crescendo gestação humana–gestação
consciencial.
Trinomiologia: o trinômio imaturidade-ansiedade-irracionalidade; o trinômio estagnador medo–insegurança íntima–egocentrismo travando a cosmovisão; o trinômio propulsor da
evolução consciencial invéxis-tenepes-compléxis; o trinômio do envelhecimento saudável amor
próprio–autopreservação–longevidade; o trinômio desânimo-persistência-amparo; o trinômio
baixa autocrítica–robéxis–incompléxis.
Polinomiologia: o polinômio mulher mimada–mulher carente–mulher medrosa–mulher
ingênua; o polinômio dependência-ciúme-submissão-comodismo; o polinômio da reciclagem
análise-crítica-reflexão-ação; o polinômio pró-evolutivo mulher estudiosa–mulher pesquisadora–mulher escritora–mulher professora.
Antagonismologia: o antagonismo ginossoma / androssoma; o antagonismo infantilismo / adultidade; o antagonismo feminino / masculino; o antagonismo medo aprisionador / coragem evolutiva; o antagonismo submissão / liberdade; o antagonismo automutilação / autopreservação; o antagonismo patopensene / lucidopensene; o antagonismo impulsividade / desperticidade.
Paradoxologia: o paradoxo corpo de mulher–voz de criança; o paradoxo adultidade
cronológica–gostos infantis; o paradoxo de a ausência de conflito poder não significar pacificação íntima.
Politicologia: a lucidocracia favorecendo o desenvolvimento da maturidade consciencial
social; a ginecocracia permitindo o exercício da liderança feminina.
Legislogia: a lei da ação e reação; a lei do maior esforço evolutivo na superação das
repressões.
Filiologia: a ludofilia.
Fobiologia: a maturofobia; a neofobia; a autopesquisofobia; a autocriticofobia; a conflitofobia; a reciclofobia; a dessomatofobia.
Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome de Poliana; a síndrome da boa
moça; a síndrome de Gabriela; a síndrome de Cinderela; a síndrome do canguru; a síndrome de
princesa; a síndrome da passarela.
Maniologia: a consumomania; a narcisomania; a religiomania; a fracassomania; a egomania; a riscomania; a toxicomania.
Mitologia: o mito do sexo frágil; o mito dos anos dourados da adolescência; o mito da
inocência infantil; o mito de todo jovem ser irresponsável; o mito de a mulher bonita não ser in-
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teligente; o mito do amor romântico em contraponto à dupla evolutiva; o mito do príncipe encantado; o mito de a fuga dos problemas contribuir para a solução; o mito de a feminilidade estar
sempre relacionada ao uso de diminutivos na comunicação.
Holotecologia: a infantoteca; a ginoteca; a nosoteca; a celibatoteca; a fobioteca; a maturoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Imaturologia; a Ginossomatologia; a Automimeticologia; a Autorregressiologia; a Autocriticologia; a Consciencioterapia; a Invexologia; a Proexologia; a Conviviologia; a Despertologia; a Intermissiologia; a Interassistenciologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a criança grande; a conscin imatura; a conscin emocionalista; a conscin dependente; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin robô existencial; a conscin pré-serenona vulgar; a isca humana inconsciente; o ser egoísta.
Masculinologia: o portador de androssoma infantilizado; o adulto-criança; o eterno-criança; o príncipe; o playboy; o filhinho do papai; o fantasioso; o fanfarrão; o baladeiro; o fantoche;
o envergonhado; o medroso; o inseguro; o beato; o assediado; o drogadito; o marombeiro; o palhação; o brincalhão; o chorão; o praticante do bullying; o assediador; o brigão; o manipulador; o jovem canguru.
Femininologia: a portadora de ginossoma infantilizado; a adulta-criança; a eterna-criança; a princesa; a patricinha; a filhinha da mamãe; a fantasiosa; a fanfarrona; a baladeira; a fantoche; a envergonhada; a medrosa; a insegura; a beata; a assediada; a drogadita; a marombeira;
a palhaçona; a brincalhona; a chorona; a praticante do bullying; a assediadora; a brigona; a manipuladora; a jovem canguru.
Hominologia: o Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens
subcerebralis; o Homo sapiens arrationabilis; o Homo sapiens emotionalis; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens ignorans; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens illucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: infantilismo ginossomático inconsciente = o da mulher jovem, com baixa
autocrítica, utilizando-se de artifícios infantis por imaturidade, seguindo a robéxis; infantilismo
ginossomático autoconsciente = o da mulher adulta se utilizando lucidamente de artifícios infantis
por insegurança, medo e / ou interprisões grupocármicas.
Culturologia: a cultura da infantilização; a cultura Barbie; a cultura da dependência;
a cultura do menor esforço; a cultura da antievolução.
Caracterologia. Sob a ótica da Etologia, eis listados em ordem alfabética, 24 comportamentos, posturas ou condições imaturas, típicos travões evolutivos, gerando infantilismo ginossomático:
01. Birra. Contrariar algo ou alguém por puro melindre ou só para incomodar.
02. Caprichos. Realizar as vontades pessoais independente das possíveis consequências
negativas.
03. Carência. Buscar a afeição e cuidado de todos.
04. Ciúme. Demonstrar sentimento de posse sobre as pessoas.
05. Comodismo. Despriorizar a autonomia financeira estendendo o tempo de moradia
na casa dos pais, ou tornando-se dependente do futuro marido.
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06. Competição. Querer sempre ser melhor se comparada aos outros.
07. Consumismo. Comprar compulsivamente para satisfação pessoal e manutenção das
aparências.
08. Contradição. Apresentar manifestações contraditórias, ora para aparecer e chamar
atenção, ora isolando-se no microuniverso consciencial.
09. Descompromisso. Desperdiçar o tempo com atividades improdutivas, falta de seriedade e descomprometimento com a vida.
10. Diminutivos. Usar diminutivos em excesso na comunicação diária.
11. Egoísmo. Manipular pessoas e objetos em benefício próprio.
12. Emocionalismo. Exteriorizar as emoções com choros e gritos sem o uso da razão.
13. Fantasia. Viver no mundo da imaginação sem fazer planos concretos a respeito da
realidade.
14. Inautenticidade. Falar com voz macia, simpática, meiga só para agradar.
15. Insegurança. Basear-se sempre na opinião alheia, transferindo a responsabilidade
sobre as decisões pessoais.
16. Manipulação. Afinar o tom de voz para ter empatia, manipular.
17. Modismo. Priorizar o uso de modismos para inserção social.
18. Narcisismo. Admirar a própria beleza acima da intraconsciencialidade.
19. Pusilanimidade. Ficar constantemente em cima do muro evitando novos desafios.
20. Submissão. Aceitar, por vulnerabilidade, ordens sem refletir sobre as prioridades
evolutivas pessoais.
21. Teimosia. Persistir em realizar tarefas do mesmo jeito, com rigidez.
22. Vaidade. Defender por orgulho a autoimagem, por exemplo, negando a faixa etária
intencionando apresentar-se mais jovem.
23. Vampirização. Depender do equilíbrio emocional e energético alheio.
24. Verborragia. Falar demais sem pensar.
Terapeuticologia. Concernente à Evoluciologia, eis, listadas em ordem alfabética, 10
atividades úteis ao autodesenvolvimento lúcido da conscin mulher interessada na evolução consciencial parapsíquica e no domínio da feminilidade madura:
01. Autabertismo. A maturidade na aceitação de elogios e heterocríticas.
02. Autenfrentamento. A superação do infantilismo no autenfrentamento dos temores.
03. Autocrítica. A investigação e entendimento do próprio temperamento.
04. Autodiagnóstico. A prescrição traforista no reconhecimento e suplantação dos trafares e preenchimento de trafais.
05. Autoposicionamento. A autenticidade e desrepressão intraconsciencial no convívio
e interação social.
06. Docência. A prática da liderança interassistencial na docência conscienciológica.
07. Gescon. A priorização da produção intelectual assistencial com a aplicação da técnica do trabalho antelucano.
08. Tenepes. A ampliação da interassistencialidade multidimensional por meio da prática cotidiana da tenepes.
09. Verbetografia. O exercício da neuroplasticidade evolutiva e assistencial na produção e defesa de verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia.
10. Voluntariado conscienciológico. A diminuição do egocentrismo no exercício do
voluntariado tarístico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 infantilismo ginossomático, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Adulto-criança: Consciencioterapia; Nosográfico.
Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
Antimaternidade sadia: Invexologia; Homeostático.
Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
Autoridade feminina cosmoética: Ginossomatologia; Homeostático.
Binômio representatividade-responsabilidade: Grupocarmologia; Homeostático.
Estágio maturológico: Automaturologia; Homeostático.
Lupa maturológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Nulificação da infância: Autevoluciologia; Homeostático.
Ônus da infância: Intrafisicologia; Neutro.
Parapsiquismo ginossomático: Parapercepciologia; Homeostático.
Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
Subadultidade: Parapatologia; Nosográfico.
Trinômio da holomaturidade: Holomaturologia; Homeostático.

O AUTODIAGNÓSTICO E O AUTENFRENTAMENTO DO INFANTILISMO GINOSSOMÁTICO SÃO POSTURAS LÚCIDAS
DA CONSCIN MULHER DISPOSTA A ALCANÇAR O DOMÍNIO HOLOSSOMÁTICO E A EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou quais posturas, comportamentos
ou pensenes aprisionadores ainda utiliza? Aplica técnicas para o autenfrentamento de medos infantis a fim de favorecer a reciclagem autorresponsável e a mudança de patamar evolutivo?
Bibliografia Específica:
1. Couto, Cirlene; Ginossoma e Invéxis; Artigo; III Congresso Internacional de Inversão Existencial; Foz do
Iguaçu, PR; 19-22.07.04; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 6; N. 4; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail;
6 enus.; 45 refs.; 2 webgrafias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz
do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2002; páginas 180 a 192.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
1.095 a 1.122.
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INFANTILIZAÇÃO SOCIAL
(SOCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A infantilização social é a tendência cultural de parcela da população
adulta em valorizar aspectos conscienciais imaturos, relativos às etapas etárias anteriores, época
na qual geralmente prevalece a baixa lucidez consciencial resultante do restringimento ressomático, observada em predileções e manifestações comportamentais extemporâneas, opção contrária
à antecipação da automaturidade proposta pela Conscienciologia.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo infância procede do idioma Latim, infantia, “dificuldade ou incapacidade de falar; mudez; infância; meninice; primeira idade dos animais; o que é novo; novidade”, de infans, “que não fala; criança”. Apareceu no Século XVI. O termo social deriva do
mesmo idioma Latim, socialis, “relativo aos aliados; de aliado; feito para sociedade; social; sociável; nupcial; conjugal”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Infantilização da Sociedade. 2. Socin infantilizada. 3. Subadultidade
social. 4. Imaturidade social. 5. Puerilismo cultural. 6. Infantilidade grupal.
Neologia. As duas expressões compostas infantilização social circunscrita e infantilização social ampla são neologismos técnicos da Sociologia.
Antonimologia: 1. Sociedade amadurecida. 2. Maturidade cultural. 3. Hiperacuidade
evolutiva coletiva.
Estrangeirismologia: o childish lifestyle; os kidults; os big babies; os grups (grown
ups); os teenagers barbados; os ageless.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da autevolutividade lúcida.
Coloquiologia: a felicidade de faz de conta; o anseio pelo oba oba; o hábito de cair na
farra nos finais de semana; as ondas de entusiasmo fugaz; a pretensão de curtir indefinidamente
prazeres juvenis; o chororô diante das rugas; o ato de mandar às favas a automaturidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal infantilizado; o holopensene pessoal da imaturidade consciencial; os infantopensenes; a infantopensenidade; os minipensenes; a minipensenidade;
a autopensenização superficial; a autopensenidade monovisiológica; a vulnerabilidade às pressões
holopensênicas infantilizantes.
Fatologia: a infantilização social; o universo infantil estendido ao mundo adulto; a celebração da imaturidade; a apologia midiática de comportamentos juvenis; a nostalgia da infância;
a ode à criança interior; o incentivo e legitimização social da infantilidade; a reprodução do imaginário infantil em empreendimentos para adultos; a vendagem de clima de sonho; a desvalorização do amadurecimento; a seriedade da vida adulta considerada tediosa e desinteressante; a despriorização de posturas maduras para manter a aura idealizada de juventude; a estigmatização da
velhice considerada anticlímax existencial; a negação da idade física; a infantilidade perduradoura; a mentalidade infantil no adulto mentalmente são; a abordagem superficial às realidades; a insegurança quanto ao futuro; a maturação psicológica abortada; o estacionamento no egocentrismo
infantil; o controle insuficiente das reações passionais; a fuga à resolução de problemas íntimos;
as soluções rasas para problemas profundos; a baixa autocrítica; o desapreço pela autolucidez;
o desenvolvimento insatisfatório das autopotencialidades; a ignorância quanto às perdas no dispêndio improdutivo do tempo existencial; a regressão consciencial; a calourice evolutiva.
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Parafatologia: a necessária autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autoparapsiquismo obnubilado devido a hiperexcitabilidade perante o mundo intrafísico; o excessivo
onirismo impedindo a paralucidez; o sonambulismo extrafísico; o paravisual infantil espontaneamente mantido pela conscin adulta.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo de atos maduros, lúcidos, atuando na transformação
gradativa do holopensene planetário de hospital em escola.
Principiologia: o princípio da evolução lúcida interassistencial.
Teoriologia: a teoria do porão consciencial; a teoria das interprisões grupocármicas
abrangendo as omissões deficitárias; a teoria do Homo sapiens reurbanisatus; a teoria da holomaturidade; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da seriéxis; a teoria do holossoma.
Tecnologia: a técnica da lupa maturológica; a técnica da Impactoterapia Cosmoética;
a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica de evitação do estupro evolutivo; a técnica de mais
1 ano de vida intrafísica; as técnicas energéticas; as técnicas projetivas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: os efeitos regressivos de a consciência manter-se na órbita da infância; os
efeitos frustrantes da vontade confessa de ser criança para sempre; os efeitos alienantes de ignorar o curso do tempo; os efeitos desviantes das paixões infantis mantidas na adultidade; os efeitos desastrosos da mentalidade infantil em corpo adulto; os efeitos da Era da Fartura no boavidismo; os efeitos antiproéxis da mentalidade infantilizada.
Ciclologia: o porão consciencial estendido ao longo do ciclo etário humano; o ciclo de
automimeses dispensáveis vida após vida.
Enumerologia: a infantilização do idoso; a infantilização do enfermo; a infantilização
do telespectador; a infantilização do leitor; a infantilização do consumidor; a infantilização do
eleitor; a infantilização do público. O gosto pela ilusão; a adição pela brincadeira; a sede de paixões; o vício de colo; o medo do escuro; o hábito da birra; a queda pela folia.
Binomiologia: o binômio avanço na idade–mesmo comportamento; o binômio juvenização somática–cirurgias plásticas; o binômio exaltação de valores juvenis–desvalorização da velhice; o binômio imaturidade-inexperiência; o binômio maturidade consciencial–erudição multidimensional; o binômio mundividência infantilizada–distorções cognitivas; o binômio autassédio-heteassédio.
Interaciologia: a interação infantilização-boavidismo; a interação infantilização-insegurança; a interação infantilização-consumo; a interação quinquilharias–casa-depósito; a interação dispersão consciencial–curiosidade multívola; a interação autengano-medo; a interação
restringimento ressomático–porão consciencial.
Trinomiologia: o trinômio ingenuidade-inexperiência-imaturidade; o trinômio irracionalidades-emocionalismos-autassédios; o trinômio irresponsabilidades-inconsequências-erronia;
o trinômio autoinfantilização-autorregressão-autovitimização; o trinômio da atuação madura refletir antes–ponderar consequências–assumir responsabilidades; o trinômio do desenvolvimento
mentalsomático reflexão elevada–concentração mental–estudo constante; o trinômio da holomaturidade autodiscernimento-CPC-interassistencialidade.
Antagonismologia: o antagonismo adulto / criança; o antagonismo idade mental / idade física; o antagonismo maturidade consciencial / maturidade cronológica; o antagonismo mentalsomaticidade / subcerebralidade; o antagonismo superdotação evolutiva / criancice; o antagonismo nulificação da infância / adultescência; o antagonismo serenismo / subadultidade.
Paradoxologia: o paradoxo envelhecimento populacional–infantilização social; o paradoxo cultural adultização da infância–infantilização do adulto; o paradoxo do geronte infantilizado; o paradoxo da prescrição de hobbies e passatempos pueris aos veteranos da vida; o paradoxo aparência moderníssima–essência conservadoríssima; a condição paradoxal da consciência optar pela própria obnubilação; o paradoxo do autengano.
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Politicologia: as políticas espúrias de dominação através da infantilização da população; a despolitização populacional através de escolarização falha; os regimes políticos ditatoriais impondo a infantilização dos cidadãos ao cercear liberdades; a crença ingênua no político-herói capaz de sozinho resolver todo o destino da nação; o marketing político eleitoral privilegiando
sons, imagens e maquilagens ao invés de propostas e programas de governo do candidato; a aclamação da monarquia, direta ou indireta, a partir da valorização romanceada de papéis e figuras da
realeza; a relevância social da vontade política na promoção de campanhas educativas.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana regendo o envelhecimento somático; as leis da
Parafisiologia permitindo o surgimento de ideias inatas sobre o aproveitamento da fase infantil;
as leis para a segurança pessoal e coletiva respeitadas somente quando há vigilância e punição na
Socin Infantilizada.
Filiologia: a ludofilia.
Fobiologia: a gerontofobia; a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome do canguru; a síndrome de Peter Pan; a síndrome de Cinderela; a síndrome de Poliana; a síndrome de Gabriela; a síndrome
do avestruzismo.
Maniologia: a toxicomania; a riscomania; a idolomania.
Mitologia: o mito da felicidade gerada pela irresponsabilidade juvenil retratado nos
meios de comunicação social; o mito dos anos dourados da infância; o mito da inocência infantil;
o mito do elixir da juventude.
Holotecologia: a infantoteca; a maturoteca; a holomaturoteca; a psicossomatoteca;
a psicoteca; a socioteca; a antropoteca.
Interdisciplinologia: a Sociologia; a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Desviologia;
a Automimeticologia; a Autorregressiologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin pré-serenona vulgar;
o adulto-criança; a eterna criança; a criança grande; o marmanjo aficionado por personagem infantil; a isca humana inconsciente; a geração bumerangue; a massa humana impensante.
Masculinologia: o meninão; o ameninado; o crianção; o acriançado; o criançola; o nenezão; o adultescente.
Femininologia: a meninona; a ameninada; a criançona; a acriançada; a criançola; a nenezona; a adultescente.
Hominologia: o Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens ludens; o Homo sapiens festivus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens apaideutus; o Homo sapiens subcerebralis;
o Homo sapiens emotionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: infantilização social circunscrita = o movimento da adultescência ocorrendo em parcela populacional restrita e em faixa etária específica; infantilização social ampla
= o ideal de beleza adolescente e o rechaço ao envelhecimento corporal ocorrendo em grande
parcela populacional e abrangendo diversas faixas etárias.
Culturologia: a cultura da infantilização; a infantilização da cultura adulta; a cultura
Barbie; a cultura do narcisismo; a glamorização e universalização da cultura jovem; a indústria
cultural incentivando a regressão infantil em prol do consumismo; os idiotismos culturais enquanto condutas da infantilização consciencial.
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Taxologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 áreas existenciais com os respectivos exemplos de infantilização, observados nesta primeira década do Século XXI:
01. Bibliográfica. Os livros de conteúdo infantojuvenil tornados best sellers internacionais, havendo o caso de edição especial com capa não infantil.
02. Comemorativa. As festas para adultos com temas infantis em bufês para crianças
e parques de diversão, tendo em certos casos os anfitriões e convidados vestidos a caráter.
03. Comunicativa. A dulcificação de notícias duras, as informações mescladas com entretenimento e as mensagens sem teor elucidativo, dispersivas, trocadas rápida e incessantemente.
04. Cuidadológica. A simulação da maternagem com a utilização de bonecas reborns
ou do animal virtual Tamagotchi, disponibilizado como aplicativo para celular.
05. Estética. As interferências cirúrgicas abusivas na tentativa de reter o aspecto jovem,
a qualquer preço, na luta árdua para deter os sinais do tempo.
06. Filmográfico. Os filmes inspirados em games, super-heróis, contos de fada repaginados, vampiros, zumbis, bruxos e desenhos animados com sucesso de bilheteria entre adultos.
07. Internáutica. A criação e autoidentificação com perfis fictícios e avatares no mundo
virtual, mantendo vida paralela, ilusória, na Internet.
08. Inventariológica. A linha de brinquedos caros e assinados por artistas – art toys –,
voltados ao mercado adulto, além de tradicionais coleções: bonecas, carrinhos e trens.
09. Moda. O traje adulto com personagens infantis, o estilo de vestir na linha menininha, garotão ou com ar jovem e as modelos de passarela com idades cada vez mais baixas.
10. Musical. As canções com letra e melodia simplórias tornadas sucesso internacional,
sendo traduzidas em diversos idiomas.
11. Política. Os protestos irresolutivos de votar e consequentemente eleger personalidade caricata, impedida ou despreparada para assumir as funções do cargo.
12. Televisiva. Os sucessos de programas com temáticas pueris e tipos adultos imaturos,
amalucados e disfuncionais.
Caracterologia. Concernente à Presenciologia, a infantilização pode apresentar-se na
conscin adulta, homem ou mulher, de 3 modos, listados alfabeticamente:
1. Infantilizado disfarçado: adulto com visual condizente com a idade e mentalidade
infantilizada, assumindo contrafeito e parcialmente as requisições do mundo adulto.
2. Infantilizado engajado: a adulto afeito ao visual e lazeres juvenis, mas arcando com
as responsabilidades e compromissos usuais da idade cronológica.
3. Infantilizado óbvio: o adulto com visual e mentalidade infantilizadas, esquivando-se
indefinidamente de assumir os deveres da maioridade.
Holopensenologia. De acordo com a Sociologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
10 tipos de culturas observadas, vivenciadas por adultos, com estreita associação ao fenômeno da
infantilização social:
01. Cultura adolescentizada: a adolescência postergada; a adultescência; a primazia da
adrenalina; a hipervalorização do sexo; a rebeldia sem causa, juízo e resultado; a imitação da
apresentação, valores e posicionamentos de ícones populares; a sujeição irrefletida às regras de
condutas aprovadas por grupo de eleição.
02. Cultura consumista: a invenção de necessidades passageiras; os bens obsessivamente adquiridos e desprezados; a renovação incansável de desejos; o consumismo egoísta; os
endividamentos sucessivos; os gastos perdulários autodesculpados com o lema “eu mereço”; as
carências e caprichos insatisfazíveis.
03. Cultura da dependência: a aspiração reduzida de autonomia e compromisso; o ato
de manter-se sob a saia materna; a falta do grito de independência das influências mesológicas;
os valores socioculturais inquestionados; o leme do próprio destino delegado a terceiros: opinião
pública, senso comum, costumes e tradições.
04. Cultura da hiperconectividade: a atenção saltuária mantida pelos múltiplos estímulos provenientes de Neotecnologias Comunicativas; o alheamento do contexto presencial por me-
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io dos olhos vidrados na telinha do equipamento eletrônico; a procura ininterrupta por neointeresses efêmeros; a dificultação em extrair conclusões profundas do acervo de informações recebidas.
05. Cultura da juventude eterna: a exigência universal da aparência jovem; a autoimagem distorcida de eterna meninice; a rejeição do próprio reflexo envelhecido no espelho; a fissuração pela face lisa e viçosa da infância; a adoção de performance jovial em vestes, comportamentos, ideias e relacionamentos; a ilusão de vitória sobre o tempo e a morte.
06. Cultura do descartável: a frugalidade dos vínculos interconscienciais; as relações
intensas, rápidas, descompromissadas e com prazo de validade; o outro enquanto objeto de consumo; a ficação; a promiscuidade; a desvinculação afetiva; a impaciência egocêntrica conduzindo
à baixa disposição para as adaptações, ajustes e recomposições nas interrelações.
07. Cultura do entretenimento: os lazeres fúteis; as atuações desatinadas por simples
divertimento; o convívio vazio; o papo-furado; a ociosidade estagnante; as ações desprovidas de
propósito útil; a dileção por assistir estórias recontadas para evitar surpresas e / ou decepções;
a preguiça mental inescondível.
08. Cultura do espetáculo: o embevecimento com a forma em detrimento do conteúdo;
o culto às aparências; a ambição pela celebridade intrafísica, mesmo instantânea; o valor pessoal
mensurado pela quantidade de exposição pública; o sonho de sucesso e aplausos unânimes; a vida
sem ideologia ou princípios existenciais sólidos.
09. Cultura hedonista: a busca pelo prazer acima de tudo; a solicitação de gratificação
instantânea; a negação da espera entre desejo e satisfação; as vontades caprichosas desconsiderando necessidades alheias; a intolerância à frustração; a exigência de direitos e descumprimento de
deveres.
10. Cultura midiatizada: os estilos e tendências ditados pela mídia sobre como ser, pensar, comer, dizer, comportar-se e vestir-se; a passividade diante dos ditames da hora, do frisson do
momento e do must da ocasião; a opção pela anestesia midiática; a subjugação acrítica aos interesses políticos e econômicos.
Imaturidade. Sob a ótica da Conscienciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
10 áreas existenciais passíveis de demonstrar a imaturidade social do atual estágio de desenvolvimento do Planeta Terra:
01. Afetiva. A vida amorosa pautada em mitos românticos.
02. Alimentar. A primazia do paladar sobre o autodiscernimento nutricional.
03. Bélica. A resolução de conflitos pela força bruta, da briga de corpos à guerra.
04. Científica. A negação em admitir e pesquisar a própria realidade multidimensional.
05. Desportiva. As grosserias, inimizades e embates violentos justificados pela torcida
desmedida por time em modalidade esportiva.
06. Econômica. O acúmulo monetário inutilizável e os esbanjamentos insensíveis às populações em privações básicas.
07. Étnica. A discriminação em função de atributos genéticos e consaguinidade.
08. Mítica. A crença em ser repressor, onipotente e onisciente, passível de atender à solicitações de privilégios em troca de atos inúteis prometidos.
10. Moda. A segregação pautada no poder aquisitivo explicitado na indumentária.
Juventude. A imagem da juventude tem sido vendida, na contemporaneidade, como a fase existencial privilegiada, a melhor e a mais atraente, associada à beleza, mudança, modernidade,
dinamismo e criatividade, gerando em muitas pessoas o intuito de prolongá-la ao máximo, na aparência, hábitos, preferências, atitudes e posicionamentos.
Intrafisicalização. Certos jovens, entusiasmados com o culto social à juventude, perdem-se em atuações imaturas, infantilizadoras, sendo incapazes de reconhecer as oportunidades
de crescimento consciencial. Assim, negligenciam a finalidade evolutiva da fase juvenil: o preparo para a vida intrafísica produtiva.
Perdologia. Quando a imaturidade existencial se prolonga até a idade adulta, multiplicam-se as perdas: a recusa em crescer internamente dificulta o acerto nas decisões de destino;
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o monopólio das hiperexcitações mundanas obnubilam as parapercepções; o desinvestimento nos
atributos mentaissomáticos restringindo a recuperação da autolucidez pós-ressoma.
Conscienciologia. No contrafluxo da exaltação da imaturidade juvenil, a Conscienciologia convida à aplicação da técnica da invéxis, ao exercício da intelectualidade adolescente
e à conquista gradativa da nulificação da infância. Tais recursos ímpares são capazes de tornar
a fase longeva o clímax existencial, quando no auge da recuperação de cons magnos, se publicam
megagescons fundamentadas no próprio patrimônio cognitivo, experiencial e verbaciológico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a infantilização social, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adulto-criança: Consciencioterapia; Nosográfico.
02. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
03. Autoficção: Autassediologia; Nosográfico.
04. Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
05. Estágio maturológico: Automaturologia; Homeostático.
06. Geronte evolutivo: Gerontologia; Homeostático.
07. Holomaturologia: Evoluciologia; Homeostático.
08. Intelectualidade adolescente: Parageneticologia; Homeostático.
09. Lupa maturológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
10. Maturidade holopensênica: Holopensenologia; Neutro.
11. Nulificação da infância: Autevoluciologia; Homeostático.
12. Ônus da infância: Intrafisicologia; Neutro.
13. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
14. Subadultidade: Parapatologia; Nosográfico.
15. Trinômio da holomaturidade: Holomaturologia; Homeostático.

A INFANTILIZAÇÃO SOCIAL ARREBATA ADULTOS SADIOS,
INDUZINDO-OS À CONFORTÁVEL OPÇÃO POR BRINCAR
DE VIVER, AO INVÉS DA ESCOLHA LABORIOSA, PORÉM
MAIS VANTAJOSA, DO AMADURECIMENTO EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma ponderar sobre o fenômeno da infantilização social? Identifica influências desse fenômeno na presente ressoma? Em qual período existencial? Em quais áreas de manifestação? Por quanto tempo? Há prejuízos para a autoproéxis?
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INFERIORIZAÇÃO SOCIAL
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inferiorização social é o processo de rebaixar 1 ou mais indivíduos,
conscins ou consciexes, em detrimento de características somáticas, psicossomáticas ou pensênicas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo inferior deriva do idioma Latim, inferior, “mais baixo; menos alto;
que vem depois; seguinte; posterior; inferior”, de inferus, “que está abaixo; colocado embaixo”.
Apareceu no Século XV. O vocábulo social procede do mesmo idioma Latim, socialis, “relativo
aos aliados; de aliado; feito para a sociedade; social; sociável; nupcial; conjugal”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Subjugação interconsciencial. 2. Dominância interpessoal. 3. Sectarismo. 4. Rebaixamento social.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética 7 cognatos derivados do vocábulo inferioridade:
inferiorização; inferiorizada; inferiorizado; inferiorizador; inferiorizadora; inferiorizante; inferiorizar.
Neologia. As 3 expressões compostas inferiorização social, inferiorização social individual e inferiorização social coletiva são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Valorização social. 2. Acolhimento social. 3. Sociabilidade. 4. Megafraternidade.
Estrangeirismologia: o bullying; o brainwashing.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Anticonviviologia; o holopensene da irracionalidade; os patopensenes; a patopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os fixopensenes; a fixopensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade.
Fatologia: a inferiorização social; o embotamento consciencial; as interprisões grupocármicas seculares; a inimizade; o xenofobismo; a antidemocracia; a apriorismose; o antidiscernimento; a ausência de consciência crítica; o intolerantismo; a antifraternidade; a incomunicabilidade; as generalizações; a incapacidade crítica; a alienação; a infâmia; a calúnia; a suposição ilógica; os preconceitos enraizados na população; a autovitimização; o escravismo; a condenação sem
base racional; a supervalorização do ego do agente inferiorizador; a catequização dos indígenas;
a exploração burguesa da classe operária; os ideologismos; os mitos; a imposição de crenças;
a visão distorcida do mundo; a imaturidade; a aceitação de teorias independentemente da experiência; a qualidade das pressuposições; os prejulgamentos; as superstições; os monoideísmos; a rejeição pronta; a inflexibilidade; o machismo; a ditadura; os dogmas pessoais; o fechadismo consciencial; a repressão às opiniões diferentes; as possíveis deformações dos fatos e evidências;
a pseudossuperioridade da raça branca; a posição de superioridade dos EUA; a caça às bruxas;
a inquisição; o nazifascismo; o Holocausto na Segunda Guerra Mundial; o fanatismo religioso;
o fanatismo islâmico; o neofascismo; a necessidade cosmoética de ver e ouvir para não prejulgar;
a relevância da valorização das opiniões diferentes; a importância evolutiva do abertismo consciencial.
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Parafatologia: a ausência do estado vibracional (EV) profilático; a parapsicose pós-dessomática anunciada; a evocação inconsciente de bases extrafísicas patológicas; a pressão extrafísica dos assediadores do passado; a importância da sinalética energética e parapsíquica pessoal;
a ignorância quanto ao valor da paraconexão consciente com comunexes homeostáticas.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da atração dos afins; a necessidade do princípio da descrença; a falta do princípio coexistencial da admiração-discordância; o princípio do autocomodismo;
a falta do princípio da autonomia consciencial; o princípio de ação e reação.
Codigologia: a corrupção do código pessoal de Cosmoética (CPC); a corrupção do código grupal de Cosmoética (CGC).
Tecnologia: a técnica da análise heterocrítica; as técnicas conscienciológicas da reciclagem existencial; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de eliminação de mimeses
dispensáveis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia;
o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Holocarmologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível dos Sociólogos.
Efeitologia: o efeito da influência do grupo patológico nos atos do agente inferiorizador; os efeitos da supervalorização do ego; o efeito da supervalorização da etnia; os efeitos da
supervalorização da religião; os efeitos da supervalorização de ideias; o efeito da falta de modéstia; os efeitos autocorruptores do senso de identificação grupal acrítico; o efeito halo da ilogicidade grupal.
Neossinapsologia: o empobrecimento cognitivo pela escassa formação de neossinapses;
a necessidade das neossinapses universalistas.
Ciclologia: o ciclo da interprisão grupocármica; o ciclo pessoal de desperdícios existenciais; o ciclo dos enganos não corrigidos a tempo; o ciclo ascensão-queda do agente inferiorizador; o ciclo patológico da vingança; o ciclo algoz-vítima.
Enumerologia: os julgamentos tendenciosos; as generalizações descriteriosas; as ideias
fixas; as afetividades discriminatórias; as irracionalidades interrelacionais; as zonas de conforto
intragrupos; as convivências doentias.
Binomiologia: o binômio inferiorização-discriminação; o binômio consumismo-poder;
o binômio fanatismo-monoideísmo; o binômio conflito social–manipulação social; o binômio manipulação-dominância; o binômio poder-inferiorização; o binômio patológico neofobia-decidofobia; o binômio normas explícitas–normas implícitas; o binômio patológico superstições-apriorismos.
Interaciologia: a interação grupo majoritário–grupo minoritário; a interação inferiorizadores-inferiorizados.
Crescendologia: o crescendo preconceitos-inferiorizações; o crescendo dogmas-fanatismos; o crescendo fanatismos-totalitarismos; o crescendo patológico manipulação de informação–manipulação de pessoas.
Trinomiologia: o trinômio patológico lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem
paracerebral; o trinômio ignorância-irreflexão-antidiscernimento.
Polinomiologia: o polinômio egoísmo-orgulho-vaidade-preconceito; a falta do polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo fanatismo / abertismo consciencial; o antagonismo
fixação de verpons / monoideísmo; o antagonismo dominantes / dominados; o antagonismo sectário nós / eles; o antagonismo relações conflituosas / relações harmoniosas; o antagonismo con-
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flito / cooperação; o antagonismo esclarecer / manipular; o antagonismo hierarquia evolutiva
/ hierarquia humana; o antagonismo autoridade moral / autoridade imposta.
Politicologia: a antidemocracia; a despotocracia; a barbarocracia; a assediocracia;
a teocracia; a escravocracia; a idolocracia.
Legislogia: as leis da interprisão grupocármica; as leis sociais para garantia da igualdade nos direitos e deveres; a lei de causa e efeito.
Fobiologia: a autocriticofobia; a raciocinofobia; a bibliofobia; a neofobia; a cogniciofobia; a criticofobia; a logicofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da autovitimização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a tiranomania; a egomania.
Holotecologia: a dogmaticoteca; a patopensenoteca; a psicopatoteca; a intelectoteca;
a mitoteca; a cognoteca; a socioteca; a apriorismoteca; a evolucioteca; a antropoteca; a criminoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Parapatologia; a Sociologia; a Parassociologia;
a Egocarmologia; a Parageneticologia; a Descrenciologia; a Holomaturologia; a Refutaciologia;
a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Cosmovisiologia; a Autodefinologia; a Xenofobiologia; a Interprisiologia; a Dogmatologia; a Nosologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin imatura; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a pessoa acrítica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o surpersticioso; o inexperiente; o caluniador; o dono da verdade absoluta; o fanático; o multibitolado; o fanático religioso; o déspota; o incomplacente; o neófobo;
o escravagista; o interpresidiário; o devedor cármico.
Femininologia: a supersticiosa; a inexperiente; a caluniadora; a dona da verdade absoluta; a fanática; a multibitolada; a fanática religiosa; a déspota; a incomplacente; a neófoba; a escravagista; a interpresidiária; a devedora cármica.
Hominologia: o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens tyrannicus; o Homo sapiens manipulator; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo sapiens dominatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: inferiorização social individual = a ocorrida quando os agentes inferiorizantes agem sobre 1 indivíduo; inferiorização social coletiva = a ocorrida quando os agentes inferiorizantes atuam sobre 2 ou mais indivíduos.
Culturologia: a cultura do ignorantismo; a cultura grupal apriorística; os idiotismos
culturais perpetuados; a cultura da impunidade.
Terapeuticologia. Concernente à Holomaturologia, a reversão da tendência à inferiorização social pode ser obtida, por exemplo, através da autoconscientização quanto à inevitabilidade autevolutiva da interassistencialidade consciencial, das ressomas sucessivas em diferentes contextos culturais e somáticos, bem como da inseparabilidade grupocármica e recomposições grupocármicas.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inferiorização social, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Apriorismose grupal: Apriorismologia; Nosográfico.
03. Fusão social: Conviviologia; Homeostático.
04. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
05. Irrazão: Autorraciocinologia; Nosográfico.
06. Racismo: Parapatologia; Nosográfico.
07. Sede de poder: Intrafisicologia; Nosográfico.
08. Subjugabilidade: Parapatologia; Nosográfico.
09. Tirania: Parapatologia; Nosográfico.
10. Xenofobia: Parapatologia; Nosográfico.

A INFERIORIZAÇÃO SOCIAL É PROCESSO BARATROSFÉRICO DE FÁCIL PERCEPÇÃO, ENTRETANTO, DE DIFÍCIL
EXTINÇÃO, PODENDO CAUSAR INÚMERAS INTERPRISÕES
GRUPOCÁRMICAS PARA AS CONSCIÊNCIAS INCAUTAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda pratica algum tipo de ato social inferiorizante? Com qual frequência?
G. T. S.
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INFILTRADO COSMOÉTICO
(ANONIMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O infiltrado cosmoético é a consciência extrafísica (consciex) mais evoluída, ressomada, homem ou mulher, dedicada à proéxis interassistencial, de alto nível, em bases
anônimas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo in vem do idioma Latim, in, “em; a; sobre; sobreposição; aproximação; no interior de”. O termo filtrar deriva também do idioma Latim, filtrum, “peça de feltro
usada para filtrar”, através do idioma Francês, filtre, “aparelho por meio do qual se faz passar algum líquido para livrá-lo de partículas sólidas”. O vocábulo infiltrado surgiu no Século XV.
A palavra cosmos procede do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”.
Apareceu em 1563. O elemento de composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos,
“ordem; organização; mundo; universo”. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética vem do idioma Latim, ethica, “Ética; Moral natural; parte da Filosofia aplicada à Moral”,
e este do idioma Grego, éthikós. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Infiltrada cosmoética. 02. Infiltrada interassistencial; infiltrado interassistencial. 03. Infiltrada evolutiva; infiltrado evolutivo. 04. Infiltrada reurbanizadora; infiltrado reurbanizador. 05. Infiltrada paradoxal; infiltrado paradoxal. 06. Anônima assistencial;
anônimo assistencial. 07. Camuflada interassistencial; camuflado interassistencial. 08. Proexista
anônimo. 09. Pseudespiã interassistencial; pseudespião interassistencial. 10. Assistente desconhecido.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo infiltração:
infiltrada; infiltrado; infiltrador; infiltradora; infiltramento; infiltrar; infiltrativa; infiltrativo; infiltrável.
Neologia. As 3 expressões compostas infiltrado cosmoético, infiltrado cosmoético evolutivo e infiltrado cosmoético sereníssimo são neologismos técnicos da Anonimatologia.
Antonimologia: 01. Infiltrada militar; infiltrado militar. 02. Infiltrada sectária; infiltrado sectário. 03. Omniexposta cosmoética; omniexposto cosmoético. 04. Espiã anticosmoética;
espião anticosmoético. 05. Araponga. 06. Hacker. 07. Paparazzi. 08. Penetra. 09. Eminência
parda. 10. Jubilado evolutivo.
Estrangeirismologia: os aftereffects; o neomodus faciendi; o superavit evolutivo; o sic
transit gloria mundi.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à inteligência evolutiva (IE).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade sigilosa; os ortopensenes;
a ortopensenidade.
Fatologia: a penetração nesta dimensão dedicada à interassistencialidade sigilosa; o anonimato superútil; a despersonalização interassistencial; os atos clandestinos legais; os atos clandestinos-exceção; o ato de brilhar pela ausência; a voz do silêncio das minipeças assistenciais;
o pré-anonimato evolutivo; a camuflagem assistencial evolutiva; as ações cosmoéticas indiretas;
a autoconsciencialidade maior; a característica do anonimato sadio do Serenão; a característica da
assistencialidade do Serenão; a maxifraternidade como sendo o bem menos imperfeito; a assistencialidade intercontinental; as tarefas do esclarecimento indireto; a supereficiência prática das
conscins mais evoluídas; os megamparadores intrafísicos; os holopreceptores indiretos; os estrate-
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gos da evolução; a não-identificação do infiltrado cosmoético; a consciência responsável pelo primopensene na condição de infiltrado cosmoético no Cosmos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as Centrais Extrafísicas; o megainfiltrado cosmoético é o Homo sapiens serenissimus nesta dimensão humana.
III. Detalhismo
Teoriologia: a teoria do Homo sapiens serenissimus.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Binomiologia: o binômio ser–sem aparecer.
Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução.
Antagonismologia: o antagonismo anonimato interassistencial / estupro evolutivo;
o antagonismo superenergia consciencial / condição incógnita; o antagonismo anonimato intrafísico / autexposição extrafísica; o antagonismo anonimato / fama; o antagonismo exposição do
Homo sapiens vulgaris / anonimato do Homo sapiens serenissimus.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a evoluciocracia.
Filiologia: a evoluciofilia; a sociofilia; a assistenciofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a experimentoteca; a ressomatoteca.
Interdisciplinologia: a Anonimatologia; a Holomaturologia; a Autocogniciologia; a Parapercepciologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia;
a Somatologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin infiltrada; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o infiltrado cosmoético; o infiltrado macrossômata; o pseudespião interassistencial.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a infiltrada cosmoética; a infiltrada macrossômata; a pseudespiã interassistencial.
Hominologia: o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo
sapiens interassistens; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo
sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens permeatus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: infiltrado cosmoético evolutivo = o Homo sapiens evolutiologus ressomado, anônimo; infiltrado cosmoético sereníssimo = o Homo sapiens serenissimus ressomado,
anônimo.
Caracterologia. Segundo a Anonimatologia, eis, por exemplo, na ordem funcional da
escala evolutiva das consciências, 5 categorias de infiltrados cosmoéticos, homens e mulheres:
1. Infiltrado cosmoético desperto.
2. Infiltrado cosmoético semiconsciex.
3. Infiltrado cosmoético teleguiado.
4. Infiltrado cosmoético evoluciólogo.
5. Infiltrado cosmoético Serenão.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o infiltrado cosmoético, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aparecimento dos evoluciólogos: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
03. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
04. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
05. Conscin-trator: Evoluciologia; Neutro.
06. Evoluciólogo: Evoluciologia; Homeostático.
07. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
08. Macrossoma idiota: Serenologia; Homeostático.
09. Paradoxo da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Vida programada: Intrafisicologia; Homeostático.

ATÉ O MOMENTO EVOLUTIVO, NÃO FOI AINDA POSSÍVEL IDENTIFICAR QUALQUER CATEGORIA DE INFILTRADO
COSMOÉTICO NESTA DIMENSÃO. CONTUDO, ESTE FATO
NÃO INVALIDA TAL HIPÓTESE A SER COMPROVADA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite, ainda mesmo na condição de hipótese de
tentativa, a existência do infiltrado cosmoético? Em quais bases argumentativas?
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 903 a 982.
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.; 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 260 e 376.
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INFINITO
(CONSTRUCTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O infinito é o constructo matemático transcendente à noção de quantidade,
caracterizado pela inesgotabilidade de determinado sistema, conjunto ou recurso.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo infinito procede do idioma Latim, infinitus, “que não tem limites; imenso; infinito; eterno; inumerável; indeterminado; geral”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Não finito. 2. Infinidade.
Antonimologia: 1. Pouquidão. 2. Zero.
Estrangeirismologia: o ápeiron; o ad infinitum; o continuum evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à abstração racional produtiva.
Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Infinito: oito deitado. Infinito: megabertura cósmica. Infinito: relativo absoluto. Infinito tem plural? Consciência: número infinito. Imensidade: infinito visível. Somos vidas infinitas. Cosmos: holopensene
infinito.
Citaciologia. A questão do infinito agitou sempre as emoções da humanidade mais
profundamente do que qualquer outra (David Hilbert, 1862–1943). Todo número é zero em face
do infinito (Victor Hugo, 1802–1885).
Coloquiologia. Eis 3 expressões coloquiais, definitórias e / ou metafóricas, relativas ao
infinito: esse troço que não acaba; sem começo nem fim; algum lugar onde não se consegue
chegar.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas pertinentes ao tema, citadas na ordem alfabética:
1. “Compreensão. Quando compreendermos a imensidade do infinito do Cosmos, vamos entender melhor a intimidade do fulcro de inteligência da Consciex Livre (CL)”.
2. “Infinitude. O Cosmos, a imaginação, a vida, a inteligência, a cognição, a evolução
consciencial e o tempo apresentam uma característica em comum: são infinitos”.
3. “Restringimento. O restringimento terrestre é mera mutilação do infinito do
Cosmos”.
Filosofia: a Mateologia; o Abstracionismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da extrapolação conceitual; o holopensene pessoal
da cosmopensenização; o holopensene pessoal da abstração intelectiva; os neopensenes; a neopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a pensenidade alerta para as inconcretudes; a maxiamplitude autopensênica.
Fatologia: o infinito; a negação do finito; a grandeza impossível de ser superada; o conceito sem base na experiência sensível; o fato de o infinito não ser número; o tema controverso;
a natureza paradoxal do infinito; a mente humana adaptada a realidades finitas de espaço e tempo;
a divergência entre intuição e conceito; o desconforto dos matemáticos diante da conceituação do
infinito; o abalo às emoções; as dúvidas; as questões; os apriorismos; a imaginação; os equívocos;
a reflexão; a transcendência à realidade intrafísica; as crises de crescimento da Matemática; a criação inventiva; o axioma do infinito impulsionando a Matemática atual; a lemniscata simbolizando o infinito, lançada por John Wallis (1616–1703), em 1655; os conflitos cognitivos gerados pela subversão conceitual relacionada ao infinito; as relações surpreendentes entre todo e parte; a in-
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sujeição do infinito às regras comuns do cálculo com números; o problema das somas infinitas;
a inimaginável igualdade e diferença entre os infinitos; a procura da verdade e da razão; o verbete
Infinito, escrito por Jean Le Rond d’Alembert (1717–1783), da Encyclopédie francesa; os modelos mentais interferindo no entendimento do infinito; a provocação na ordem do pensamento humano; o emprego processual do infinito; o infinitamente grande e o infinitamente pequeno; o fato
de o número muito grande ainda não ser o infinito; as estruturas autorreplicáveis infinitamente;
o valor metafórico; o “número infinito de estrelas no céu”; a “contagem infinita das gotas d’água
do oceano”; o “amor infinito”; a infinitude cósmica atribuída pela Astronomia; o entrelaçamento
do zero (número) e infinito (não número) pelo conceito matemático de limite; o zero fazendo ponte entre o finito e o infinito; o papel revolucionário do zero e do infinito na evolução do pensamento humano; as grandes questões da Ciência e da Religião sobre o nada ou vazio e o todo ou
eternidade; as quebras de paradigma; o estabelecimento rigoroso do emprego do zero e do infinito
alforriando a Matemática da Religião; a autoconsciência da impotência humana de contar os números até o fim; a inconclusão da totalidade; a ideia de infinito movendo a consciência.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o infinito multidimensional; a infinitude das múltiplas dimensões; o equilíbrio dinâmico inerente à estrutura fractal
cósmica, onde as partes (consciências) replicam recursivamente a dinâmica do todo (Cosmos);
a lucidez para o extrafísico favorecendo a associação com o infinito; a projeção lúcida (PL) podendo ser instrumento de análise da infinitude; a exoprojeção; a projeção de mentalsoma; o vislumbre do infinito na experiência da cosmoconsciência; a pararrealidade de o estado de consciex
não ser suficiente para entender o infinito; a hipótese de a concepção do infinito estar associada
ao desejo inconsciente de retorno à paraprocedência; o parafato de a variabilidade retrocognitiva
tender ao infinito; a transcendência consciencial da afetividade à transafetividade; a infinitude da
Paradireitologia; a aplicação cosmoética, multidimensional, da bagagem das autexperiências multiexistenciais; a pancognição em expansão; o irrompimento do mentalsoma; a autoconscientização multidimensional (AM); a condição da Consciex Livre.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo recurso mental–recurso parapsíquico; o sinergismo cognição-abstração-razão; o sinergismo sistematização-matematização; o sinergismo coesão-coerência-consistência.
Principiologia: a negação do princípio de o todo ser maior se comparado à soma das
partes; o princípio mateológico das microrrealidades e macrorrealidades multidimensionais infinitas; o princípio da evolução consciencial inarredável e infinita; o princípio da energia imanente (EI) indissolúvel e infinita no Cosmos; o princípio da descrença (PD).
Teoriologia: as teorias do infinito engendradas na teoria dos conjuntos revolucionando
a Matemática; a teoria dos números transfinitos criada pelo lógico-matemático Georg Cantor
(1845–1918); a teoria do Universo infinito e ilimitado (Fillipo Bruno, conhecido por Giordano
Bruno, 1548–1600) em contraponto à teoria geocêntrica; a teoria da evolução consciencial infinita.
Tecnologia: a técnica do emparelhamento (correspondência 1 a 1); a técnica da associação de ideias; a técnica da conjunção cognitiva; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de expansão da cosmovisão.
Voluntariologia: o voluntariado favorecendo autorreflexões quanto às oportunidades
interassistenciais infindáveis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoconsciência; o laboratório
conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Místicos; o Colégio Invisível dos Filósofos; o Colégio Invisível dos Matemáticos; o Colégio Invisível dos Pesquisadores; o Colégio Invisível da
Pensenologia; o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia.
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Efeitologia: o efeito da mundividência pessoal na abstração do infinito.
Neossinapsologia: o estudo do infinito podendo deslanchar a expansão neossináptica.
Ciclologia: o ciclo infinito (loop); o ciclo evolutivo pessoal (CEP).
Enumerologia: a recursividade infinita; o eterno retorno; o infindável devir; o uróboro
introspectivo; a ação-reação; o padrão sempiterno; a perfectibilidade consciencial.
Binomiologia: o binômio parte-todo; o binômio equivalência-equipotência; o binômio
inexauribilidade-indeterminação; o binômio continuum predecessor-sucessor; o binômio infinito
passado–infinito futuro; o binômio vida extrafísica infinita–vida intrafísica finita; o binômio extrapolacionismo-transcendentalidade; o binômio intraconsciencialidade-Cosmos.
Interaciologia: a interação mundo das formas geométricas–universo dos números; a interação matemáticos-filósofos-teólogos; a interação lógica-formalização-rigor; a lemniscata simbolizando a evolução indissociável infinita na interação intrafísico-extrafísico.
Crescendologia: os crescendos ad infinitum; o crescendo de complexificação dos conceitos matemáticos; o crescendo abstração-parabstração; o crescendo infinito das aquisições autocognitivas; o crescendo monovisão intrafísica–cosmovisão multidimensional; o crescendo infinito de conhecimento sobre o Cosmos; a evolução do princípio consciencial percorrendo os entremeios do crescendo zero oco do vírus–infinito galáctico da Consciex Livre.
Trinomiologia: o trinômio contagem-número-quantidade; o trinômio finito-infinito-transfinito; o trinômio série-limite-convergência; o trinômio infindável-ilimitado-infinito; o trinômio mito-místico da Matemática unidade-zero-infinito; a associação da lemniscata com os elementos do trinômio imortalidade da consciência–equilíbrio dinâmico–megafraternidade; o trinômio multidimensionalidade-multiexistencialidade-superconsciencialidade.
Antagonismologia: o antagonismo finito / infinito; o antagonismo contínuo / discreto;
o antagonismo limitado / ilimitado; o antagonismo limites infinitos / limites no infinito; o antagonismo microscópio (infinitamente pequeno) / telescópio (infinitamente grande); o antagonismo
pensamento abstrato / imaginação; o antagonismo teoria / prática; o antagonismo necessidade
/ liberdade.
Paradoxologia: o paradoxo de o infinito, ou tudo, exigir tanta reflexão quanto o zero,
ou nada; o paradoxo de Zenão; o paradoxo de o zero implicar na existência do infinito; o paradoxo de os gregos não terem compreendido melhor o infinito porque não admitiram o conceito de
zero; o paradoxo de a soma infinita de termos numéricos poder resultar em finito (convergência
de série infinita); o paradoxo de o conjunto com infinitos objetos poder ser equivalente a algum
subconjunto próprio; o paradoxo oximorônico vácuo infinito dos atomistas.
Politicologia: a tecnocracia; a argumentocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei da eterna evolução consciencial.
Filiologia: a gnosiofilia; a cognofilia; a neofilia; a raciocinofilia; a intelectofilia; a pesquisofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a apeirofobia.
Mitologia: o mito de a Matemática traduzir sempre a realidade; o mito do finitismo.
Holotecologia: a problematicoteca; a matematicoteca; a mensuroteca; a sistematicoteca;
a superlativoteca; a consciencioteca; a evolucioteca; a cosmoconsciencioteca.
Interdisciplinologia: a Constructologia; a Abstraciologia; a Infinitologia; a Matematicologia; a Filosofia; a Teologia; a Intelectologia; a Cogniciologia; a Cosmovisiologia; a Cosmovisiologia; a Sempiternologia; a Tudologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: os matemáticos infiéis; os filósofos ateus; os religiosos conservadores;
os místicos; os racionalistas; o visionário; o pesquisador; o homem de ideias; o sistemata; os intermissivistas; os conscienciólogos.
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Femininologia: as matemáticas infiéis; as filósofas ateias; as religiosas conservadoras;
as místicas; as racionalistas; a visionária; a pesquisadora; a mulher de ideias; a sistemata; as intermissivistas; as conscienciólogas.
Hominologia: o Homo sapiens justometitor; o Homo sapiens calculator; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens abstractus; o Homo sapiens transformator; o Homo sapiens
creativus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: infinito potencial = o constructo enquanto processo através do qual algo
pode crescer ou ser continuado, tanto quanto se queira, para além dos limites finitos (vir a ser); infinito absoluto = o constructo enquanto associação teológica a atributo ilimitável de “Deus”, sendo mais qualitativo em vez de quantitativo; infinito atual = o constructo enquanto entidade acabada, o todo completo (ser), porém infindável, pertencente à categoria de número transfinito.
Culturologia: a cultura grega; a cultura matemática; a cultura conscienciológica apaziguando egos filosóficos.
Transdisciplinologia: a Matemática do Infinito; a Geometria Infinita.
Imaterialidade. A dificuldade inerente ao conceito do infinito advém da impossibilidade
de associá-lo a algo material em a Natureza.
Cronologia. Sob a ótica da Historiologia, eis, em ordem cronológica, 4 períodos significativos relacionados ao desenvolvimento e aceitação do conceito do infinito, com os respectivos
detalhamentos estabelecidos em 3 variáveis:
A. Antiguidade Grega (Séculos XII a II a.e.c.):
1. Zeitgeist: o infinito potencial; as questões relacionadas com o lugar do Homem no
Universo; a procura da verdade, da ordem, do racionínio lógico, do logos; o interesse pelas descobertas matemáticas, pelo conhecimento em si, e não pela necessidade da vida; a realidade infinita,
ilimitada, invisível e indeterminada; a perfeição, impossível de ser superada; a negação do cálculo
com infinito; a inadmissibilidade do zero, e consequente conservação do sistema de numeração
vigente à época, acarretando o banimento do infinito atual.
2. Avanços: os paradoxos do infinito; a aplicação do método de exaustão precursor do
Cálculo Infinitesimal; as reflexões sobre a incomensurabilidade.
3. Personagens: Arquimedes de Siracusa (287–212 a.e.c.); Zeno de Eleia (460–430
a.e.c.); Pitagóricos (Séculos VI e V a.e.c.); Aristóteles (384–322 a.e.c.); Platão (428–347 a.e.c.);
Euclides de Alexandria (330–270 a.e.c.).
B. Idade Média Europeia (Séculos V a XV):
1. Zeitgeist: o infinito absoluto; o pensamento às sombras das ideias de Platão e de Aristóteles; a estagnação da Ciência; a aceitação do infinito enquanto atributo divino (único e absoluto).
2. Avanço: a revivescência dos problemas gregos, incentivando novas pesquisas à próxima geração de pesquisadores.
3. Personagens: Agostinho de Hipona (Aurelius Augustinus; 354–430); Tomás de
Aquino (1225–1274); Johannes Müller (1436–1476).
C. Idade Moderna Europeia (Séculos XV a XVIII):
1. Zeitgeist: o desenvolvimento do infinito atual (entidade completa, acabada); estudos
sobre grandezas infinitas; a tradução das obras de Arquimedes; as teses sobre o Universo infinito;
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as séries infinitas; a manipulação de somas infinitas de uso corrente na Matemática; a persistência
na vinculação à ideia de imortalidade da alma e de “Deus”.
2. Avanços: a descomplicação das correlações entre finitude e infinitude; o símbolo do
infinito, ratificando a susbstancialidade do conceito; a solução definitiva para a notação na Álgebra e no Cálculo Infinitesimal; o desenvolvimento do Cálculo Infinitesimal e do Cálculo Integral;
as somas infinitas; a formulação de coleção infinita; a teoria dos limites; o Cálculo fundamentado
no conceito de limite; a fundamentação do Cálculo pela Álgebra.
3. Personagens: Simon Stevin (1546–1620); Johann Kepler (1571–1630); Galileo Galilei (1584–1642); Bonaventura Cavalieri (1597–1647); Giordano Bruno; John Wallis; Grégoire de
Saint Vicent (1584–1667); Descartes (1596–1650); Isaac Newton (1643–1727); Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716); Immanuel Kant (1724–1804); Leonhard Paul Euler (1707–1783);
Jean Le Rond d’Alembert; Joseph-Louis Lagrange (1736–1813).
D. Era dos Fundamentos da Matemática (Séculos XIX e XX):
1. Zeitgeist: a sistematização do infinito atual; a desvinculação do infinito à perfeição
divina; a busca pelo rigor elevando a Matemática enquanto Ciência autônoma; a necessidade de
“resolver os paradoxos sem trair a Ciência”; o reconhecimento de o infinito poder ser contraintuitivo; o infinito potencial válido enquanto processo de se repetir indefinidamente; a fundamentação rigorosa do cálculo; o conceito de limite na formalização do cálculo; a perda do poder religioso do infinito com a prova de “existir parte equivalente ao todo”.
2. Avanços: a teoria cantoriana dos números transfinitos; o fato de tornar independente
a intuição da experiência, empregando lógica e dedução; o advento das geometrias não euclidianas; a existência de infinitos diferentes; a aritmetização do infinito; a Análise Não Standard
(1961), reconhecendo os infinitesimais enquanto entidades bem definidas, úteis aos cálculos da
Física.
3. Personagens: Johann Carl Friedrich Gauss (1777–1855); Augustin-Louis Cauchy
(1789–1857); Bernhard Bolzano (1781–1848); Nikolai Lobatchevsky (1792–1856); Karl Weierstrass (1815–1897); Leopold Kronecker (1823–1891); Julius Wihelm Richard Dedekind (1831–
–1916); Georg Cantor; Friedrich Ludwig Gottlob Frege (1848–1925); David Hilbert (1862–
–1943); Kurt Friedrich Gödel (1906–1978); Abraham Robinson (1918–1974); Thoralf Albert
Skolem (1887–1963).
Reatividade. No âmbito da Intrafisicologia, além das reações filosóficas e religiosas
à conceituação do infinito, a aceitação matemática de tal constructo foi dificultada pelo fato de ele
não corresponder à intuição e nem ao pragmatismo.
Surpreendência. Contrariando a intuição, por exemplo, surpreende a constatação de no
interior do quadrado existirem tantos pontos quanto a qualquer dos lados.
Extrapolação. Atinente à Holossomatologia, o conceito do infinito, oriundo da criatividade mentalsomática, ultrapassa os sentidos somáticos e rompe com a intuição vinculada à experiência física. Ainda assim, esse constructo matemático não sai das raias intrafísicas.
Exercitação. Sob o enfoque da Mentalsomatologia, para a conscin restringida no corpo
físico, e mesmo para as consciexes com restrita amplitude pensênica, pode-se pressupor a importância para a ampliação da autocognição o exercício de vislumbrar constructos para além dos conceitos adquiridos e sedimentados.
Paramatematicologia. Para adentrar à Conscienciologia, é necessário quebrar o paradigma intrafisicalista e considerar a multidimensionalidade paramatemática, na qual está inclusa
a extrafisicalidade, exigindo nova ordem de extrapolação para o constructo infinito.
Paraconstructologia. Eis, a título de exemplo, ordenados alfabeticamente, 11 verbetes
do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia (2014) capazes de exigir da consciência interessada o desenvolvimento de paraconstructos relativos à imensidão ou infinitude do Cosmos:
01. Grupextrapolaciologia.
02. Maxiparaconscienciologia.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
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Megacosmoeticologia.
Megassinergismologia.
Multimaxidissidenciologia.
Omnitransformismologia.
Pararreverberaciologia.
Paratranscosmovisiologia.
Somatotranscendentologia.
Transconscienciologia.
Ultracompetenciologia.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios 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 infinito, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amensurabilidade: Cosmovisiologia; Neutro.
02. Apetite insaciável: Intraconscienciologia; Neutro.
03. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
04. Cosmopensenização: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
05. Cotejo Filosofia-Holofilosofia: Cogniciologia; Neutro.
06. Crescendo Eletronótica-Conscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
07. Educação infinita: Reeducaciologia; Homeostático.
08. Equilíbrio dinâmico: Paramatematicologia; Neutro.
09. Infrangibilidade: Holomaturologia; Homeostático.
10. Mateologística: Experimentologia; Nosográfico.
11. Maximologia evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
12. Paraconstructura: Autevoluciologia; Homeostático.
13. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Ultimidade: Holofilosofia; Homeostático.
15. Zero: Abstraciologia; Neutro.

A CRISE HISTÓRICA DO INFINITO É FONTE DE ALERTA
AOS INTERMISSIVISTAS QUANTO AOS EFEITOS DELETÉRIOS DE REMINISCÊNCIAS OBSCURANTISTAS, PAROQUIALISTAS, MÍSTICAS, CONSERVADORAS. PENSE GRANDE!
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem disposição para pensenizar sobre o conceito
do infinito? Considera o desenvolvimento da autocognição para tal construto, exercício capaz de
favorecer a ultrapassagem das próprias barreiras intelectivas quanto à intra e extrafisicalidade?
Filmografia Específica:
1. O Homem que viu o Infinito. Título Original: The Man who Knew Infinity. País: Reino Unido. Data:
2015. Duração: 1h 48min. Gênero: Drama e Biografia. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção:
Matt Brown. Elenco: Dev Patel; Jeremy Irons; Malcon Sinclair; Toby Jones; Stephen Fry; Jeremy Northam; Devika
Bhise; & Arundhati Nag. Produção: Joe Thomas; Matt Brown; Sofia Sondervan; Jon Katz; Edward R. Pressman; & Jim
Young. Desenho de Produção: Luciana Arrighi. Roteiro: Matt Brown, com base na vida de Srinivasa Ramanujan, inspirado no livro homônimo escrito por Robert Kanigel. Fotografia: Larry Smith, BSC. Música: Goby Brown. Figurino:
Ann Maskrey. Edição: JC Bond. Efeitos Especiais: Evolution FX; & Prime Focus. Companhia: Edward R. Pressman
Film; Xeitgeist Entertainment Group; Animus Films; American Entertainment Investors; & Kreo Films FZ. Distribuidora: Diamond Films. Sinopse: Srinivasa Ramanujan (Dev Patel) é gênio autodidata de 25 anos de idade, sem formação
universitária, dedicado ao estudo quase obsessivo e solitário da Matemática, mesmo vivendo em extrema pobreza em Madras, na Índia. Determinado e autoconfiante, escreve carta ao eminente professor Hardy (Jeremy Irons) do Trinity College,
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em Cambridge, o qual reconhece a originalidade e o talento de Ramanujan e, apesar do ceticismo dos colegas, empenha-se
em levá-lo para Cambridge. Ramanujan deixa a família e a jovem esposa para trabalhar as teorias intuitivas propostas por
ele, sob a orientação de Hardy. Juntos, lutam para o trabalho ser visto e reconhecido no meio matemático. É a história verídica do gênio incansável, cujas inovadoras teorias o tiraram da obscuridade, no mundo em plena guerra.
Bibliografia Específica:
1. Barrow, John D.; Teorias de Tudo: A Busca da Explicação Final (Theories of Everything: The Quest for
Ultimate Explanation); revisor Alexandre Tort; trad. Maria Luiza X. de A. Borges; 292 p.; 9 caps.; 66 citações; 7 enus.;
2 esquemas; 6 fórmulas; 19 gráfs.; 40 ilus.; 152 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; 1994;
páginas 55 e 56.
2. Bruno, Giordano; Giordano Bruno Acerca do Infinito, do Universo e dos Mundos ( L’Infinito, Universo
e Mondi); traduzido a partir do Diologhi Metafisici; apres. e trad. Lais dos Santos Pinto Trindade; & Diamantino Fernandes Trindade; revisores Silvia Massimini; et al.; 144 p.; 6 caps.; 4 abrevs.; 1 enu.; 1 foto; 1 gráf.; 7 ilus.; 21 x 14 cm; br.;
2a Ed.; Madras; São Paulo, SP; 2007; páginas 7 e 16 a 30.
3. Diderot, Denis; & d’Alembert, Jean-Baptiste; Enciclopédia ou Dicionário Razoado das Ciências, das Artes e dos Ofícios (Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences,des Arts et des Métiers); 5 Vols.; Vol. 3; Ciências
da Natureza; orgs. Pedro Paulo Pimenta; & Maria das Graças de Souza; apres. Pedro Paulo Pimenta; trad. Pedro Paulo
Pimenta; & Maria das Graças de Souza; 384 p.; 4 partes; 5 autores; 6 enus.; 4 fórmulas; glos. 74 termos; 36 ilus.; 2 refs.;
13 notas; alf.; 23,5 x 16 cm x 3 cm; enc.; Unesp; São Paulo, SP; 2015; páginas 83, 84, 112 e 113.
4. Garbi, Gilberto Geraldo; A Rainha das Ciências: Um Passeio Histórico pelo Maravilhoso Mundo da Matemática; XVI + 472 p.; 24 caps.; 9 citações; 2 cronologias; 13 enus.; 100 fórmulas; 93 fotos; 9 gráfs.; 208 ilus.; 1 mapa;
37 símbolos; 10 tabs.; 43 refs.; alf.; 23 x 16 x 3 cm; br.; 4 a Ed. rev. e aum.; Livraria da Física; São Paulo, SP; 2009;
páginas 242 a 299 e 380 a 396.
5. Lamúa, Antonio; Os Segredos do Infinito: 150 Respostas ao Enigma (Los Secretos del Infinito: 150 Respuestas al Enigma); coord. Claudia Martínez Alonso; trad. Cillero; & de Motta; 320 p.; 150 seções; 6 caps.; 1 enu.; 26 esquemas; 4 fórmulas; 182 fotos; 15 gráfs.; 1 grafo; 224 ilus.; 2 mapas; 3 tabs.; 22 x 19 x 3 cm; br.; Ilus Books; Madrid; Espanha; 2012; páginas 46, 47, 118, 119, 144 a 147, 154, 155, 262, 263, 272, 273, 288, 289, 300 e 301.
6. Stewart, Ian; Em busca do Infinito: Uma História da Matemática dos Primeiros Números à Teoria dos
Caos (Taming the Infinite: The Story of Mathematics from the First Numbers to Chaos Theory); revisor Samuel Jurkiewicz; trad. George Schlesinger; 384 p.; 20 caps.; 13 enus.; 9 esquemas; 78 fichários; 75 fórmulas; 10 fotos; 29 gráfs.; 103
ilus.; 33 microbiografias; 215 símbolos; 5 tabs.; 3 websites; 35 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Zahar; Rio de Janeiro, RJ;
2014; páginas 316 a 331.
7. 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 716 a718, 907 a 910, 922
a 924, 972 a 975, 1.021, 1.022, 1.110 a 1.112, 1.194 a 1.196, 1.210 a 1.213, 1.362, 1.363, 1.409 a 1.412, 1.428 e 1.429.
8. Vieira; 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 156, 375,
568, 653, 864, 917, 1.083 e 1.461.
9. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 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 445.
Webgrafia Específica:
1. Alencar, Marcelo Sampaio de; O Conceito do Infinito; Artigo; Campina Grande, PB; S.D.; 2 citações;
1 enu.; 4 refs.; disponível em: <http://www.difusaocientifica.com.br/artigos/Conceito_Infinito.pdf>; acesso em: 06.07.16;
16h48.
2. Brandão, Eduardo; Infinito e Finito na Filosofia; Artigo; Forum Permanente; Revista; Revista; São Paulo, SP; S.D.; disponível em: <http://www.forumpermanente.org/rede/numero/numero-nove/edubrandaonove>; acesso em:
06.07.16; 17h54.
3. Lima, Arlete Cerqueira; O Banquete de Hilbert ou um Diálogo sobre o Infinito; Artigo; Sitientibus; Revista da Universidade Estadual de Feira de Santana; Semestral; N. 12; 8 ilus.; 4 refs.; Feira de Santana, BA; JaneiroJunho, 1994; páginas 77 a 92; disponível em: <http://www2.uefs.br/sitientibus/pdf/12/o_banquete_de_hilbert_.pdf>;
acesso em: 17.07.16; 19h51.
3. Nogueira, Salvador; Infinito, esse Troço que Não acaba; Reportagem; Super Interessante; Revista; mensal; 1 enu.; 1 fichário; 1 ilus.; 7 questões; 1 ref.; São Paulo, SP; Junho, 2006; disponível em: <http://www.gestaoescolar.ab
ril.com.br/ciencia/infinito-esse-troco-nao-acaba-446506.shtml>; acesso em: 27.07.16; 22h57.
4. Sampaio, Patrícia Alexandra da Silva Ribeiro; Infinito: Uma História a Contar; Artigo; Millenium; Revista do ISPV on line; Viseu; Portugal; N. 34; Seção Spectrum; Portugal; Abril, 2008; 6 citações; 13 refs.; páginas 205 a 222;
disponível em: <http://www.ipv.pt/millenium/Millenium34/16.pdf.>; acesso em: 05.07.16; 15h34.
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INFLUENCIABILIDADE PATOLÓGICA
(PENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A influenciabilidade patológica é o ato, comportamento ou efeito de
a consciência, intra ou extrafísica, submeter-se a patopensenes e interesses alheios nocivos, em
detrimento dos próprios valores e prioridades evolutivas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo influência procede do idioma Latim Medieval, influentia, “ação
atribuída aos astros sobre o destino humano”, de influens, entis, part. pres. de influire, “influir”.
Apareceu no Século XV. O vocábulo patológico procede do idioma Grego, pathologikos, “que
trata das enfermidades”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Sugestionabilidade patológica. 2. Ascendência patológica. 3. Interferência patológica. 4. Persuasão nosográfica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 31 cognatos derivados do vocábulo influência:
antinfluenciação; autoinfluência; desinfluído; desinfluir; heteroinfluência; heteroinfluenciabilidade; influenciabilidade; influenciação; influenciada; influenciado; influenciador; influenciadora; influenciante; influenciar; influenciária; influenciário; influenciável; influente; influição; influída; influído; influidor; influidora; influir; influxo; interinfluência; maxinfluenciabilidade; megainfluenciabilidade; microinfluenciabilidade; mininfluenciabilidade; parainfluência.
Antonimologia: 1. Influenciabilidade sadia. 2. Interferência ortopensênica. 3. Liderança evolutiva.
Neologia. As duas expressões compostas mininfluenciabilidade patológica e maxinfluenciabilidade patológica são neologismos técnicos da Pensenologia.
Estrangeirismologia: o to follow like a sheep; o brainwash; o mastermind; o mass
media; o mind control; o best seller literário; o cold-reading; o weltenshunkrieg; o american way
of life; o Sawabona-Shikoba.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do antidiscernimento
quanto à vontade férrea.
Citaciologia. Eis 3 citações relativas ao tema: – Há uma força motriz mais poderosa que
o vapor, a eletricidade e a energia atômica: a vontade (Albert Einstein, 1879–1955). Um dogma
emburrece, não esclarece (Milton Santos, 1926–2001). Quem pensa por si só é livre e ser livre
é coisa muito séria (Renato Russo, 1960–1996).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopenene pessoal da submissão à patopensenidade; o holopensene
militarista; o holopensene religioso das verdades absolutas; o holopensene opressor das ordens
impostas; o materpensene pessoal de insujeição à opressão; os homopensenes; a homopensenidade; o holopensene capitalista do consumismo exacerbado; os xenopensenes; a xenopensenidade; a profilaxia pensênica pela descablagem energética de consciex patológica; a manipulação
pensênica dos assediadores extrafísicos e guias amauróticos; os autopensenes; a autopensenidade;
os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a paratransfusão
ortopensênica.
Fatologia: a influenciabilidade patológica; a corrente baratrosférica; a dependência emocional gerada pelo dogmatismo religioso; a obediência cega gerando reflexos condicionados de
submissão; a acriticidade; as amizades ociosas; a implantação do medo e da sensação de insegurança como estratégia de manipulação; o ato de não saber dizer não; o modismo das telenovelas;
a hierarquia militar; a hierarquia religiosa; a hierarquia de grupos criminosos; a reclusão voluntária em instituição total; as fanáticas torcidas organizadas de futebol; a moderna escravidão vo-
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luntária, consentida e não percebida; a coisificação do ser humano; a tradição profissional familiar impondo a formação profissional do jovem; a argumentação falaciosa; a manipulação
subliminar nas propagandas de televisão; a interprisão grupocármica pela estigmatização do soma
com tatuagem; o proselitismo; a catequese; a inquisição; a lavagem cerebral; a juventude hitlerista
(hitlerjugend); a moda do “rolezinho” nos shopping centers brasileiros; a alienante mídia de
massa; a perda da individualidade na multidão; o tradicionalismo evocador de imaturidades
conscienciais; o culto patológico aos ancestrais; a compulsão ao consumo pelo desejo de satisfação do prazer imediato; a fragilização da vontade pelo consumo de substância psicoativa; a embriaguez alcoólica; a automimese dispensável; a ambição obnubilante; a descompensação emocional da paixão cega; a manipulação através da linguagem; a profilaxia dos redutores do autodiscernimento; a influenciabilidade sadia da liderança cosmoética.
Parafatologia: a carência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a canga extrafísica; o parasitismo consciencial multdimensional; a necessidade da sinalética energética
e parapsíquica pessoal; as comunexes baratrosféricas influindo na Socin; as comunexes evoluídas
inspiradoras das ações cosmoéticas na Socin; a sedução holochacral obnubiladora; a interferência
mútua das energias conscienciais (ECs) entre as personalidades da Socin e da Sociex; as consciexes em paracomatose pós-dessomática; os vícios do tabagismo e alcoolismo patrocinados pelas
consciexes energívoras; o parapsiquismo embotado; a segunda dessoma lúcida enquanto condição
de acesso ao Curso Intermissivo (CI); a autoconscientização multidimensional (AM); a liderança
evolutiva no período intermissivo na condição de retratação e assistência ao grupocarma subjugado.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autassédio-heterassédio; o sinergismo evolutivo da interassistencialidade; o sinergismo nosográfico imaturidade consciencial–acriticismo; o sinergismo idólatra-ídolo; o sinergismo vitimização-culpa; o sinergismo assistencial evolutivo autoliderança cosmoética–heteroliderança cosmoética.
Principiologia: o princípio moral da autonomia de Immanuel Kant (1724–1804);
o princípio da descrença (PD) em contraponto à lavagem cerebral.
Codigologia: os códigos culturais de interação e integração da Socin; os códigos de
conduta patológicos dos grupos guerrilheiros e terroristas; o código pessoal de Cosmoética
(CPC) na condição de bússola consciencial; o código grupal de Cosmoética (CGC) ao modo de
vetor das interações e interdependência sadias.
Teoriologia: a teoria das repetições dogmáticas; a teoria social marxista repressora da
consciencialidade; a teoria crítica da Escola de Frankfurt; a teoria dos polissuicídios em série;
a teoria do amparo de função; a teoria da programação existencial (proéxis); a teoria do pensene.
Tecnologia: as técnicas de tortura física e psicológica; as técnicas de influenciação do
marketing político e mercadológico; as técnicas da leitura a frio utilizadas por manipuladores
profissionais; a técnica de manipulação pelo uso de palavra-talismã; as técnicas pró-evolutivas
da recéxis e da recin; a técnica da evitação do sonambulismo existencial; a técnica da assim
e desassim; a técnica do estado vibracional autodefensivo.
Voluntariologia: o trabalho voluntário dos professores da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) promovendo a tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Efeitologia: o efeito da indignação cosmoética; o efeito da autocomprovação pela autexperimentação; o efeito limitador da manifestação consciencial pela dependência financeira e /
ou emocional; o efeito manipulador da homogeneização promovida pela indústria cultural;
o efeito da indução ao consumo; o efeito nosográfico da transformação de pessoas em objetos;
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o efeito profilático da eliminação do lixo energético; o efeito cosmoético da reurbex desfazendo
morfopensenes patológicos.
Neossinapsologia: a criação de neossinapasses pelas recins promovidas pela autoliderança evolutiva.
Ciclologia: o ciclo insegurança–baixa autestima; o ciclo medo-submissão; o ciclo da
carreira militar soldado obediente–general comandante; o ciclo nosográfico dessoma–paracomatose pós-dessomática–ressoma–automimese.
Binomiologia: o binômio casal incompleto–dupla evolutiva (DE); o binômio médium
parapsíquico–projetor consciente; o binômio coação física irresistível–coação moral irresistível;
o binômio submissão-pusilanimidade.
Interaciologia: a interação conscin em zona de conforto–consciex manipuladora; a interação belicistas fanáticos religiosos–fundamentalistas islâmicos–consciexes energívoras suicidas.
Crescendologia: o crescendo iniciação-misticismo-esoterismo-cientificismo; o crescendo da autoconscientização multidimensional por meio do desenvolvimento do autoparapsiquismo; o crescendo da submissão ao efeito da drogadição; o crescendo uso recreativo–uso abusivo
de drogas; o crescendo conscin fanática– conscin dependente– conscin dominada; o crescendo
silêncio–dominação consentida.
Trinomiologia: o trinômio weberiano dominação tradicional–dominação carismática–
–dominação legal; o trinômio (da servidão moderna) obedecer-produzir-consumir.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-individualidade-liberdade-autoliderança-heteroliderança.
Antagonismologia: o antagonismo vontade / anomia; o antagonismo vontade alheia
/ vontade própria; o antagonismo inspiração anticosmoética de guias amauróticos / inspiração
cosmoética de amparadores; o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo vontade débil / vontade inquebrantável.
Politicologia: a ditadura da felicidade pela política do “pão e circo”; a política da colonização global promovida pelas grandes corporações; a manipulação política pelo marxismo cultural; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a democracia pura; o Estado Mundial.
Legislogia: a inversão da lógica keynesiana da lei da oferta e da procura.
Filiologia: a teofilia; a dependenciofilia; a descrenciofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a criticofobia; a assediofobia.
Sindromologia: a síndrome de Jerusalém; a síndrome da adolescência normal como
porta de heterassédio; a síndrome do estrangeiro (SEST) atuante no intermissivista.
Maniologia: a idolomania; a gurumania.
Mitologia: o mito religioso da existência dos deuses.
Holotecologia: a pensenoteca; a folcloroteca; a midiateca; a teoteca; a pacificoteca.
Interdisciplinologia: a Pensenologia; a Nosopensenologia; a Psicologia; a Sociologia;
a Comunicologia; a Teologia; a Economia; a Politicologia; a Ponerologia; a Criminologia; a Autopriorologia; a Autopesquisologia; a Consciencioterapia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu recrutadora; a consciência-títere; as gangues intra e extrafísicas;
a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a consciência líder evolutiva; o ser interassistencial;
a conscin enciclopedista.
Masculinologia: os idólatras da Internet; o radiota; os amigos da mesa do bar; o assediador; o guia amaurótico; os objetores de consciência; o professor dogmático; o militar; o imperador; o pajé; o pai de santo; o padre; o beato; o guru; o homem-bomba; o pai superprotetor; o fanático torcedor de futebol; os integrantes de fã-clubes; o vigarista; o vendedor malicioso; o político
demagogo; o comunicólogo; o amparador intrafísico; o acoplamentista; o atacadista consciencial;
o epicon lúcido; o intermissivista; o cognopolita; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o cons-
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ciencioterapeuta; o duplista; o duplólogo; o voluntário; o proexista; o proexólogo; o reeducador;
o escritor; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo.
Femininologia: as idólatras da Internet; a radiota; as amigas da mesa do bar; a assediadora; a guia amaurótica; as objetoras de consciência; a professora dogmática; a militar; a imperatriz; a pajé; a mãe de santo; a freira; a beata; a guru; a mulher bomba; a mãe superprotetora; a fanática torcedora de futebol; as integrantes de fã-clubes; a Maria-vai-com-as-outras; a vigarista;
a vendedora maliciosa; a política demagoga; a comunicóloga; a amparadora intrafísica; a acoplamentista; a atacadista consciencial; a epicon lúcida; a intermissivista; a cognopolita; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a duplista; a duplóloga; a voluntária; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a tertuliana; a verbetógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens submissus; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens
scientificus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens decidophobicus; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens libertus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens orthopensenicus;
o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininfluenciabilidade patológica = o ato de tomar decisões de rotina
após consultar o horóscopo diário; maxiinfluenciabilidade patológica = o comportamento de submeter-se aos dogmas e exopensenes anticosmoéticos por vidas sucessivas.
Culturologia: a cultura do “deixa a vida me levar”; os idiotismos culturais; as mimeses
estagnadoras culturais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a influenciabilidade patológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Autodeterminologia: Autovoliciologia; Neutro.
03. Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
04. Beatice: Psicossomatologia; Neutro.
05. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Consciência-títere: Parapatologia; Nosográfico.
07. Conscin sem megafoco: Caracterologia; Nosográfico.
08. Corrente baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
09. Doutrinação: Parapatologia; Nosográfico.
10. Efeito da repressão: Parapatologia; Nosográfico.
11. Inautenticidade: Parapatologia; Nosográfico.
12. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
13. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
14. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
15. Subjugabilidade: Parapatologia; Nosográfico.
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ENQUANTO A CONSCIÊNCIA NÃO PRIORIZAR VALORES
E PRINCÍPIOS COSMOÉTICOS, ESTARÁ SUSCETÍVEL
ÀS INFLUENCIAÇÕES DA AUTOPATOPENSENIDADE E DAS
DEMANDAS EXTERNAS DA ATUAL SOCIN PATOLÓGICA.
Questionologia. Como interage você, leitor ou leitora, com o holopensene baratrosférico
atuante na Socin? Ainda sofre as influências patológicas ou já está na condição de assistente, reeducador(a) e semperaprendente?
Filmografia Específica:
1. A Corporação. Título Original: The Corporation. País: Canadá. Data: 2002. Duração: 145 min. Gênero:
Documentário. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Mark Achbar; & Jennifer. Elenco: Rob
Beckwermert; Christopher Gora; Nina Jones; & Richard Kopycinski. Produção: Mark Achbar e Bart Simpson. Coprodução: Cari Green; Nathan Neumer; & Tom Shandel. Narração: Mikela J. Mikael. Roteiro: Joel Bakan. Música:
Leonard J. Paul. Edição: Jennifer Abbott. Estúdios: VISIONTV. Distribuição: Zeitgeist Films. Outros dados: adaptado
por Joel Bakan do livro The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power. Sinopse: O documentário traz
diversos depoimentos de profissionais de diferentes áreas, sobre o papel das grandes corporações e reflexos no planeta,
desde a Revolução Industrial. Os comentários convergem para a conclusão das nocividades causadas pelas grandes corporações, mas envolvendo todas as pessoas vinculadas, inclusive os clientes.
2. A Origem. Título Original: Inception. País: EUA; & Reino Unido. Data: 2010. Duração: 148 min. Gênero: Ficção Científica. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD).
Direção: Christopher Nolan. Elenco: Leonardo DiCaprio; Ken Watanabe; Joseph Gordon-Levitt; Marion Cotillard; Ellen
Page; Tom Hardy; Cillian Murphy; Dileep Rao; Tom Berenger; & Michael Caine. Produção: Christopher Nolan; & Emma Thomas. Desenho de Produção: Guy Hendrix Dyas; Larry Dias; & Doug Mowat. Direção de Arte: Guy Hendrix
Dyas; Larry Dias; & Doug Mowat. Roteiro: Christopher Nolan. Fotografia: Wally Pfister. Música: Hans Zimmer. Cenografia: Larry Dias; & Douglas A. Mowat. Edição: Lee Smith. Efeitos Especiais: Chris Corbould. Companhia: Warner
Bros.; Legendary Pictures; & Syncopy. Distribuidora: Warner Bros. Outros dados: Vencedor do Oscar de Melhor Fotografia; Melhores Efeitos Visuais; Melhor Edição de Som e Melhor Mixagem de Som. Sinopse: Cobb está entre os
melhores na arte de roubar segredos valiosos do inconsciente humano, durante o estado de sono. Além disto é fugitivo,
pois encontra-se impedido de retornar aos Estados Unidos devido à morte de Mal. Desesperado para rever os filhos, Cobb
aceita a ousada missão proposta pelo empresário japonês Saito: entrar na mente de Richard Fischer, herdeiro de grande
império econômico, e plantar a ideia de desmembrá-lo.
3. Matrix. Título Original: The Matrix. País: EUA; & Austrália. Data: 1999. Duração: 136 min. Gênero:
Ficção Científica. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção:
Andy Wachowski; & Lana Wachowski. Elenco: Keanu Reeves; Laurence Fischburne; Carrie-Ane Moss; Hugo Weaving;
Joe Pantoliano; Marcus Chong; Julian Arahanga; Matt Doran; Belinda McClory; Gloria Foster; & Ray Anthony Parker.
Produção: Joel Silver. Desenho de Produção: Owen Paterson. Direção de Arte: Hugh Bateup; & Michelle McGahey.
Roteiro: Andy Wachowski; & Lana Wachowski. Fotografia: Bill Pope. Música: Don Davis. Montagem: Zach Staenberg. Cenografia: Lisa Brennan; Tim Ferrier; & Marta McElroy. Figurino: Kym Barrett. Efeitos Especiais: Amalgamated Pixels; Animal Logic; Bullet Time; DFILM Services; Makeup Effects Group Studio; Manex Visula Effects; & Mass.
Illusions. Companhia: Warner Bros. Pictures; Village Roadshow Pictures; Groucho II Film Partnership; & Silver Pictures. Outros dados: Vencedor dos Oscars de Melhor Montagem, Edição de Som, Mixagem de Som e Efeitos Visuais.
Sinopse: Em futuro próximo, Thomas Anderson (Keanu Reeves), jovem programador de computador morando em cubículo escuro, é atormentado por estranhos pesadelos. Quanto mais o sonho se repete, mais duvida da realidade. Através do
encontro com os misteriosos Morpheus (Laurence Fishburne) e Trinity (Carrie-Anne Moss), Thomas descobre-se, assim
como outras pessoas, vítima do Matrix, sistema inteligente e artificial manipulador da mente das pessoas, criando a ilusão
de mundo real. Morpheus, está convencido de Thomas ser Neo, o aguardado messias capaz de enfrentar o Matrix e conduzir as pessoas de volta à realidade e à liberdade.

A. P. B.
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INFOCOMUNICAÇÃO DISPERSIVA
(INFOCOMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A infocomunicação dispersiva é a condição vivenciada pela conscin, homem ou mulher, quando seduzida pelas aplicações, atrações, conexões, interações, conteúdos, informações e utilidades, em combinações virtualmente infinitas, disponíveis nos dispositivos eletrônicos conectados às redes digitais de informação, provocando a antirretilinearidade autopensênica.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra informática deriva do idioma Francês, informatique, “informática”. Surgiu em 1962. O vocábulo comunicação provém do idioma Latim, communicatio, “ação
de comunicar, de partilhar, de dividir”. Apareceu no Século XV. O termo dispersão procede do
mesmo idioma Latim, dispersio, “dispersão; repartição; distribuição”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Comunicação digital dispersiva. 2. Infocomunicação dispersora.
3. Comunicação virtual dispersiva. 4. Infocomunicação desconcentradora. 5. Infocomunicação
desorganizadora.
Neologia. As 3 expressões compostas miniinfocomunicação dispersiva, maxiinfocomunicação dispersiva e megainfocomunicação dispersiva são neologismos técnicos da Infocomunicologia.
Antonimologia: 1. Comunicação digital prioritária. 2. Infocomunicação pesquisística
metódica. 3. Infopesquisística conscienciográfica. 4. Comunicação analógica.
Estrangeirismologia: o sexting; a vida online; a navegação sem bússola através dos hiperlinks; as discussões no twitter; a popularidade no facebook; os blogs; o tempo excessivo conectado aos gadgets.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Priorologia Evolutiva infocomunicológica.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Computador: porto aberto. Inexiste computador sábio. Internet: bordel virtual.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da dispersão consciencial; o constante desvio do
fluxo da autopensenidade; os belicopensenes; a belicopensenidade; os erotopensenes; a erotopensenidade; os invexopensenes; a invexopensenidade; os jocopensenes; a jocopensenidade; os ludopensenes; a ludopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os toxopensenes; a toxopensenidade; a lineariedade autopensênica.
Fatologia: a infocomunicação dispersiva; as distrações na web enquanto fuga aos autenfrentamentos prioritários; a vida através da tela; o excesso de tempo conectado favorecendo a robotização existencial; a checagem compulsiva de E-mails; o constante fluxo de notificações ancorando a conscin incauta na virtualidade; o naufrágio no oceano do conteúdo digital; as madrugadas em frente ao computador; o estilo de vida acelerado; o senso de permanente urgência; a simplificação da linguagem, as abreviações e a escrita telegráfica; a leitura superficial; a infopesquisa
superficial; o ato de copiar e colar conteúdo da Internet em trabalhos escolares e acadêmicos;
o ato de deletar o histórico de visitas a websites; o uso de fones de ouvido e a troca rápida de páginas evidenciando a tentativa de apagar as pegadas virtuais pela conscin imatura; a audiência de
vídeos inúteis; as horas gastas em simuladores de realidade; o padrão de comportamento online
evidenciando a saúde psicológica offline; a conectividade alienante; as horas gastas no computador versus as horas gastas com atividades físicas; o estilo de vida sedentário; o conteúdo digital
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baratrosférico; os sites e aplicativos de estímulo ao sexo casual; a fuga das frustrações afetivas;
a Internet potencializando a promiscuidade; os sites de striptease via webcam; os 15 minutos de
fama; a invasão de privacidade; a exposição de segredos de estado; o vazamento de informações,
arquivos e fotos; a impossibilidade de recuperar conteúdo sigiloso, após ser distribuido na rede;
os bate-bocas nas redes sociais; o cyberbullying como nova modalidade de violência causando
medo, isolamento e depressão; os suicídios provocados pelo cyberbullying; o modelo de negócios
das empresas “ponto com” encorajando as pessoas a passar mais tempo conectadas; o fato de
a Internet estar na infância da própria existência evidenciado pelo predomínio do uso para o entretenimento; os sites de venda de drogas, assassinos de aluguel e terrorismo escondidos nas profundezas da deep web; os navegadores; os aplicativos; o website; o blog; as redes sociais; os jogos on-line; os simuladores de realidade; a multimídia; o fator coletivo na construção da Internet;
a rede mundial de computadores enquanto ferramenta de expansão da democracia; os websites auxiliando nas pesquisas prioritárias; a infotares; as ferramentas de infocomunicação expandindo
o alcance da educação através dos cursos de educação à distância (EAD); o Curso Verbetografia
EAD; as tertúlias conscienciológicas on-line.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático, antes, durante
e depois do uso da Internet; o acoplamento áurico entre conscins e consciexes nos chats; a desatenção às sinaléticas energéticas e parapsíquicas; os assediadores de função dos sites de pornografia; a evocação involuntária de conscins e consciexes; a ausência da autoconscientização multidimensional (AM); a conscin on-line em diversos dispositivos e off-line para os amparadores extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ferramenta intelectual–cérebro–paracérebro; o sinergismo patológico facilidade de comunicação–inocência infantil facilitando a ação de pedófilos; o sinergismo patológico hipercomunicação–corrente baratrosférica; o sinergismo amizades evolutivas–manutenção do foco proexológico.
Principiologia: o princípio de o teclado, a tela e o website aceitarem tudo; o princípio
do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do se algo não presta, não presta mesmo, não adianta fazer maquilagem; o princípio de atração entre os afins.
Codigologia: o código de conduta dos hackers; o código pessoal de Cosmoética (CPC)
orientando as ações online; o código de prioridades pessoais (CPP).
Teoriologia: a web sendo campo fértil para disseminação das teorias da conspiração.
Tecnologia: a evitação da infocomunicação dispersiva pela aplicação da técnica da inversão existencial; a técnica da reciclagem existencial.
Voluntariologia: a infocomunicação dispersiva dificultando o desempenho do intermissivista no voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório
conscienciológico da Autoinvexometrologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da imobilidade física
vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Infocomunicologia.
Efeitologia: o efeito dispersivo do bombardeio de estímulos eletrônicos sobre a pensenidade; o efeito da Era da Fartura sobre a dispersão do jovem inversor; o efeito dispersivo da ausência de prioridades; o efeito profilático do maxiplanejamento invexológico.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias para a reformulação constante de hábitos.
Ciclologia: o ciclo sadio da implementação de melhores hábitos.
Enumerologia: o tablet; o notebook; o computador pessoal; o smartphone; a webcam;
o Google Glass; o aplicativo.
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Binomiologia: o binômio conexão virtual–conexão pensênica; o predomínio do binômio
carência afetiva–ignorância parapsíquica nas redes sociais; o binômio disciplina–rotinas úteis.
Interaciologia: a interação energética entre conscins e consciexes nos games belicistas;
a interação conscin-amparador.
Crescendologia: o crescendo infocomunicação dispersiva–infocomunicação prioritária.
Trinomiologia: o trinômio militarismo–pesquisa de ponta–liberdade de expressão constituindo o berço para a origem da Internet; o trinômio diversão-distração-dispersão.
Polinomiologia: o polinômio alienante teleidiotismo-infoidiotismo-vidiotismo-radiotismo.
Antagonismologia: o antagonismo buscador borboleta / pesquisador técnico nas pesquisas sobre parapsiquismo na web; o antagonismo atenção dividida / dispersão consciencial;
o antagonismo leitura profunda / leitura superficial; o antagonismo amizade evolutiva / amizade
ociosa; o antagonismo exaustividade mental / preguiça mental; o antagonismo conteúdo superficial / conteúdo profundo; o antagonismo infocomunicação dispersiva / infocomunicação prioritária.
Paradoxologia: o paradoxo das neotecnologias incentivando as automimeses; o paradoxo de o grande volume de conteúdo da web poder gerar superficialidade.
Politicologia: a desatenção às políticas de privacidade dos sites e redes sociais.
Legislogia: a “lei Carolina Dieckmann”.
Filiologia: a tecnofilia; a neofilia.
Fobiologia: a nomofobia; a tecnofobia.
Sindromologia: a síndrome Crackberry; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da ectopia afetiva; a síndrome do workaholic.
Maniologia: a melomania; a ludomania característica dos players de video game; a fraseomania dos usuários do Facebook.
Mitologia: o mito da consciência artificial; o mito do alcance total das pesquisas através do Google; o mito da Tecnologia como panaceia universal; o mito da invisibilidade social
offline.
Holotecologia: a infocomunicoteca; a invexoteca; a prioroteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Infocomunicologia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Culturologia; a Etologia; a Autorganizaciologia; a Invexologia; a Mentalsomatologia; a Parapedagogia;
a Parapatologia; a Pensenologia; a Priorologia; a Proexologia; a Psicossomatologia; a Tecnologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a geração Y; a audiência da Internet; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: os adictos da Internet; o blogueiro; o internauta; o vidiota; o jogador
profissional de video game; o pirata da deep web; o hacker; o maxidissidente ideológico; o programador de websites; o intermissivista; o infocomunicólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o escritor; o inversor existencial; o teletertuliano; o verbetólogo.
Femininologia: as adictas da Internet; a blogueira; a internauta; a vidiota; a jogadora
profissional de video game; a pirata da deep web; a hacker; a maxidissidente ideológica; a programadora de websites; a intermissivista; a infocomunicóloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a escritora; a inversora existencial; a teletertuliana; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens infocommunicologus;
o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens megafocus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: miniinfocomunicação dispersiva = a conexão esporádica através de algum dispositivo de comunicação digital provocando os pequenos momentos de distração; maxiinfocomunicação dispersiva = a conexão habitual a meio digital de comunicação durante várias horas ininterruptas do dia, provocando a queda no rendimento intelectual; megainfocomunicação
dispersiva = a conexão por mais de 24 horas seguidas diante do computador, provocando a morte
pela fadiga.
Culturologia: a cibercultura; a cultura da tela; a cultura da lan-house; os idiotismos
culturais.
Caracterologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 categorias de dispersão infocomunicacional e os possíveis efeitos patológicos:
1. Contato: a manutenção de contato excessivo com conscins distantes através de mensagens, provocando a desconexão em relação às conscins e consciexes presentes.
2. Games: a priorização do tempo livre gasto em video games, levando ao sedentarismo.
3. Informações: a busca por informações secundárias, curiosidades e futilidades, apenas
por puro entretenimento, em detrimento das pesquisas das verdades relativas de ponta.
4. Música: o apreço pela audição de música por várias horas seguidas, roubando tempo
da leitura de obra útil.
5. Redes sociais: o cultivo de amizades ociosas nas redes sociais, em contraposição
ao cultivo das amizades evolutivas do voluntariado conscienciológico.
6. Simuladores: as horas gastas em ambientes de realidade virtual, em detrimento à realização de tarefas prioritárias.
7. Vídeos: a manutenção da audiência de vídeos inúteis, em oposição à pesquisa de vídeos esclarecedores.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a infocomunicação dispersiva, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anestesia midiática: Psicossomatologia; Neutro.
02. Antidispersão invexológica: Invexologia; Homeostático.
03. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Atraso de vida: Etologia; Nosográfico.
05. Autodespriorização: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
06. Autodispersividade: Autexperimentologia; Nosográfico.
07. Autoficção: Autassediologia; Nosográfico.
08. Autofuga: Psicossomatologia; Nosográfico.
09. Bagulho autopensênico: Patopensenologia; Nosográfico.
10. Categoria de comunicação: Comunicologia; Neutro.
11. Clorofórmio popular: Intrafisicologia; Neutro.
12. Holopensene midiático: Holopensenologia; Neutro.
13. Infopesquisa conscienciográfica: Cosmovisiologia; Neutro.
14. Microinteresse: Autopriorologia; Nosográfico.
15. Teletertuliano: Infocomunicologia; Neutro.
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MILHÕES DE PESSOAS NAVEGAM SEM RUMO PELAS
CONEXÕES INFINITAS DA INTERNET, SEDUZIDAS PELO
ENTRETENIMENTO FÁCIL, TAL QUAL CANTO DE SEREIA
BUSCANDO, INUTILMENTE, FUGIR DE SI PRÓPRIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já mapeou os efeitos da infocomunicação sobre
a dispersão da autopensenidade? Passa mais tempo conectado à Socin Patológica, ou à autoproéxis?
Bibliografia Específica:
01. Aragão, Alexandre; Nas Profundezas da Web; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Caderno:
Folha Tec; São Paulo, SP; 18.02.13; páginas 1 e 3.
02. Brasil, Sandra; Escancarada: Assim é sua Casa; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.017; Ano
40; N. 28; Seção: Especial; 6 fotos; 6 ilus.; São Paulo, SP; 18.07.07; páginas 86 a 95.
03. Carr, Nicholas; A Geração Superficial: O que a Internet está fazendo com os nossos Cérebros; revisoras
Amanda Leal & Olga Sérvulo; 312 p.; 10 caps.; 1 foto.; 1 microbiografia; 54 refs.; 20,5 x 13,5 cm; br.; Agir; Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 63 a 86, 117 a 192 e 205 a 241.
04. Castells, Manuel; A Galáxia da Internet: Reflexões sobre a Internet, os Negócios e a Sociedade; revisor
Paulo Vaz; 244 p.; 9 caps.; 1 E-mail; 3 enus.; 7 ilus.; 1 microbiografia; 1 website; 270 refs.; 23 x 16 cm; br.; Jorge Zahar
Editor; Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 13 a 54 e 98 a 113.
05. Lima, Roberta de Abreu; & Figueiredo, João; A Tecnologia a Serviço dos Brutos; Veja; Revista;
Semanário; Ed. 2.163; Ano 43; N. 18; Seção: Comportamento; 5 fotos; São Paulo, SP; 05.05.10; páginas 98 a 102.
06. Mota, Denise; Nomofobia; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Caderno: Folha 10; São Paulo,
SP; 04.11.12; páginas 23 a 30.
07. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites;
glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011;
páginas 154 a 161.
08. Petry, André; Nossa Melhor Aposta; Artigo; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.163; Ano 43; N. 18; Seção:
Especial; 3 fotos; São Paulo, SP; 05.05.10; páginas 132 a 134.
09. Qualman, Eric; Socialnomics: Como as Mídias Sociais estão transformando a Forma como vivemos
e fazemos Negócios; revisor Adriano Nunes; 304 p.; 9 caps.; 2 E-mails; 33 enus.; 2 ilus.; 1 microbiografia; 1 website;
29 refs.; 22 x 15 cm; br.; Saraiva; Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 59 a 91 e 145 a 198.
10. 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 pontuações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos.
12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 139 e 221.
11. Vilicic, Filipe; & Lucchesi, Renata; Direto ao Ponto; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.308;
Ano 46; N. 7; Seção: Especial; 1 enu.; 6 fotos; 3 ilus.; São Paulo, SP; 13.02.13; páginas 64 a 71.
Webgrafia Específica:
1. Chellappan, Sriram; & Kotikalapudi, Raghavendra; O Comportamento dos Deprimidos na Internet;
Artigo; Jornal; Gazeta do Povo; Diário; Seção: Tecnologia; 02.07.12; 00h45; 1 ilus.; disponível em:
http://www.gazetadopovo.com.br/tecnologia/conteudo.phtml/tl=1&id=1270876&tit=o-comportamento-dos-deprimidosna-internet>; acesso em: 06.07.12.
2. Exame, Redação; Pesquisa mapeia o Comportamento do Jovem na Internet; Reportagem; Revista; Quinzenal; Seção: Home / Marketing; 03.11.10; 09h40; 1 foto; disponível em: <http://www.exame.abril.com.br/marketing/
noticias/pesquisa-mapeia-o-comportamento-do-jovem-na-internet>; acesso em: 08.11.12.
3. Folha de S. Paulo, Redação; É mais Difícil Resistir ao Facebook do que a Cigarros e Bebida, diz Estudo;
Reportagem; Jornal; Folha Online; Diário; 13.10.12; 16h02; Seção: Humanos; disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/humanos/1166556-e-mais-dificil-resistir-ao-facebook-do-que-a-cigarro-e-bebida-diz-estudo.shtml>; 13.10.12; acesso em:
16.10.12.
4. Folha de S. Paulo, Agência EFE; Sobe Número de Adolescentes que enviam Fotos de si mesmos Nus por
Celular ou E-mail; Reportagem; Folha Online; Jornal; Diário; Seção: Folha Tec; disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/tec/1114316-sobe-o-numero-de-adolescentes-que-enviam-fotos-de-si-mesmos-nus-porcelular-ou-e-mail.shtml>; 03.07.12; 11h46; acesso em: 06.07.12.
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INFOPESQUISA CONSCIENCIOGRÁFICA
(COSMOVISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A infopesquisa conscienciográfica é a técnica pesquisística na qual as atividades investigativas ocorrem mediante o uso de dispositivos eletrônicos com acesso às fontes
de armazenamento de informações digitais, para ampliação de conhecimentos sobre tema específico e construção de neoabordagens a partir de associações ideativas e analogias com os achados técnicos, objetivando a elaboração e / ou expansão de produto conscienciológico escrito.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra informática deriva do idioma Francês, informatique, “informática”. Surgiu em 1962. O termo pesquisa vem 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; perguntar; indagar profundamente; aprofundar”. Apareceu no Século
XIII. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma
coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição grafia provém do
idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 1. Técnica da infopesquisa conscienciográfica. 2. Técnica de rastreamento informático conscienciográfico. 3. Rojão infopesquisístico conscienciográfico. 4. Esquadrinhamento digital gesconológico. 5. Investigação digital conscienciográfica. 6. Busca internáutica pró-gescon. 7. Varredura internáutica pró-conscienciografia. 8. Infopesquisa heurística.
Neologia. As 3 expressões compostas infopesquisa conscienciográfica, infopesquisa
conscienciográfica monoglótica e infopesquisa conscienciográfica poliglótica são neologismos
técnicos da Cosmovisiologia.
Antonimologia: 1. Pesquisa bibliográfica convencional. 2. Pesquisa cosmogramática
em papel. 3. Pesquisa holotecária presencial. 4. Navegação internáutica dispersiva.
Estrangeirismologia: o laptop; o desktop; a Internet; o uso otimizador do find no computador; os insights a partir da conjunção de dados; o upgrade cognitivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Comunicologia Tarística.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Pesquisologia; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; a autopensenidade generalista; a autopensenização predominante no pen.
Fatologia: a infopesquisa conscienciográfica; a complementação dos conhecimentos
pessoais; as neoabordagens ao tema; os caminhos possíveis à pesquisa; os critérios pesquisísticos
pessoais; os olhos de ver na seleção do melhor roteiro investigativo; o reconhecimento da pérola
negra; a ruptura do autismo intelectual; a descoberta dos pares pesquisísticos; o despojamento
para mudar o rumo da pesquisa a partir dos fatos; as reformulações de autoconvicções; o autodesassédio mentalsomático através das reflexões cosmovisiológicas sobre as realidades.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os padrões energéticos dos sites da Internet; a assimilação simpática (assim) com ambientes internáuticos diversificados; a autossustentação energossomática do pesquisador; as sinaléticas energéticas e parapsíquicas indicando rotas de investigação; as palavras, as frases, os constructos e os paraconstructos
inspirados pelos amparadores extrafísicos de função.

Enciclopédia da Conscienciologia

12645

III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da verpon.
Codigologia: o código pessoal de cosmoética (CPC) regrando a escolha do tema e o tom
das abordagens ao mesmo.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: a técnica do autodidatismo; a técnica do confor; a técnica do detalhismo
e da exaustividade pesquisística aplicada à escrita conscienciológica; as Neotecnologias Comunicativas fornecendo o acesso a amplo leque de informações a qualquer hora e local.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Conscienciológicos; o Colégio Invisível dos Autores Conscienciológicos.
Efeitologia: os efeitos heurísticos da paciência pesquisística; os efeitos cosmovisiológicos do abertismo pesquisístico.
Neossinapsologia: a potencialização da formação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo análise-síntese; o ciclo leitura-reflexão-escrita.
Enumerologia: a identificação dos léxicos orientadores; a procura pelo melhor veio pesquisístico; a reunião dos dados encontrados; a ponderação sobre os materiais selecionados; a cosmovisão pela interconexão de conteúdos; a descoberta de neoconcepção ideativa; a redação de
texto esclarecedor.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio mãos do autor–paramãos
do amparador funcional nas produções tarísticas.
Interaciologia: a interação pergunta-resposta; a interação buscar-achar.
Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio grafotécnico detalhismo-exaustividade-circularidade; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade.
Polinomiologia: o incremento do polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; o polinômio pesquisístico captação-reflexão-conclusão-aplicação;
o polinômio palestra-artigo-curso-verbete-livro.
Antagonismologia: o antagonismo navegação internáutica dirigida / navegação internaútica anárquica; o antagonismo curiosidade pesquisística / dogmática antipesquisística.
Politicologia: a democracia no mundo virtual.
Legislogia: a lei do maior esforço tarístico.
Filiologia: a neofilia; a pesquisofilia; a tecnofilia; a lexicofilia; a cogniciofilia; a raciocinofilia; a assistenciofilia.
Sindromologia: a remissão da síndrome da alienação; o empenho pela linearidade no
megafoco pesquisístico redimindo a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a infoteca; a tecnoteca; a pesquisoteca; a comunicoteca; a criticoteca;
a biblioteca virtual; a lexicoteca virtual.
Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Infocomunicologia; a Informática; a Tecnologia; a Fatologia; a Lexicologia; a Pancogniciologia; a Enciclopediologia; a Tudologia; a Cosmocogniciologia; a Autocogniciologia; a Autopesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a geração Internet.
Masculinologia: o pesquisador-internauta; o comunicador; o professor; o agente retrocognitor; o autor conscienciológico; o verbetógrafo; o conscienciógrafo.
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Femininologia: a pesquisadora-internauta; a comunicadora; a professora; a agente retrocognitora; a autora conscienciológica; a verbetógrafa; a conscienciógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens curiosus; o Homo sapiens
studiosus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens serendipitista; o Homo sapiens scriptor.
V. Argumentologia
Exemplologia: infopesquisa conscienciográfica monoglótica = a busca por fontes informativas restrita a apenas 1 idioma; infopesquisa conscienciográfica poliglótica = a busca pelas
melhores fontes informativas abrangendo diversos idiomas.
Culturologia: a cultura da Pesquisologia.
Premissas. A técnica de rastreamento pesquisístico proposta parte de 5 premissas listadas em ordem lógica:
1. Princípio dos fatos orientarem as pesquisas. Os procedimentos investigativos digitais
são conduzidos pelos achados mas sem haver perda do foco no eixo temático.
2. Lei do maior esforço. A investigação só termina com a coleta satisfatória de dados,
sem sucumbência à pressão de tempo, ao próprio ansiosismo e / ou preguiça.
3. Técnica do registro. A anotação imediata das associações ideativas espontâneas com
os conteúdos encontrados evita o esquecimento das mesmas, motivado pela sobrecarga informativa do processo investigativo. Estas ideias, surgidas de forma aparentemente despretensiosa, se
bem trabalhadas, podem ser a base de elaboração de afirmações originais.
4. Mito da perfeição. A impossibilidade da exaustividade integral, nesta Era da Superinformação, requer a atuação do autodiscernimento pesquisístico para indicar o limite da pesquisa:
o esgotamento das fontes cognitivas possíveis, o alcance razoável de neoideias ou a obtenção de
montante cognitivo suficiente para a tares requerida no momento evolutivo.
5. Mito da inspiração sem transpiração. As inspirações heurísticas surgem após o persistente empenho de labor intelectual rotineiro, paciente, “braçal”, de compilação e leitura exaustiva de dados, cuja acumulação permite a formação de massa crítica cognitiva propiciando as extrapolações heurísticas.
Vocábulo-chave. A identificação dos vocábulos-chave para as buscas infopesquisísticas
é fundamental para o encontro de materiais aproveitáveis. Esta seleção vocabular geralmente recai nestas 4 associações, listadas em ordem lógica:
1. Associação direta: as palavras componentes do título da pesquisa.
2. Associação indireta: as palavras nos 2 gêneros; o gênero de acepção mais apropriado; o singular e o plural; os cognatos; os prefixos e os sufixos.
3. Associação opositiva: as palavras de sentido oposto ao título. Certos assuntos são encontrados no sentido inverso, extraindo-se informações através de contrapontos técnicos.
4. Associação analógica: as palavras e locuções derivadas de analogias com o tema,
principalmente para os assuntos pioneiros, sem correspondentes em outras disciplinas.
Check-list. A técnica infopesquisística sugerida divide-se didaticamente em 4 etapas,
compondo 20 passos mais usuais, formando check-list ou instrumento de suporte ao pesquisador,
qual lembrete técnico, auxiliando na coleta das informações digitais, listados em ordem lógica:
A. Infopesquisa Lexical.
Procedimento: a pesquisa simples e a pesquisa reversa em dicionários digitais para determinado vocábulo-chave.
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Produto. O Minivocabulário Específico, criado em arquivo de texto com este objetivo,
composto de 6 listas (enumerações verticais), caso hajam elementos para preenchê-las, em 1 ou
mais idiomas, citadas em ordem lógica:
01. Sinonímias: a lista de sinônimos do vocábulo-chave.
02. Definições: a lista de definições para o vocábulo-chave.
03. Locuções: a lista de locuções dicionarizadas compostas pelo vocábulo-chave, consideradas pertinentes, com as respectivas definições entre parênteses.
04. Termos relacionados: a lista de palavras, selecionadas na pesquisa reversa, contendo nas próprias acepções ou locuções o vocábulo-chave, com as definições entre parênteses.
05. Antonímias: a lista de antonímias do vocábulo-chave.
06. Cognatos: a lista de cognatos do vocábulo-chave.
Resultado: a emersão de conteúdos cognitivos a partir de vocábulos; a rememoração de
casuísticas pessoais a partir das palavras; as neoideias incitadas pelos vocábulos; o retrato da sociedade através dos vocábulos dicionarizados; a dicionarização sinalizando os usos cotidianos; as
neoperspectivas quanto ao tema através dos léxicos encontrados.
B. Infopesquisa Bibliográfica Conscienciológica.
Procedimento: as buscas em versões digitais de livros e periódicos conscienciológicos
para os vocábulos-chave e elementos relevantes do minivocabulário gerado na etapa anterior.
Produto. Em certos casos, o estudo deste material é suficiente para a pesquisa. Entretanto, há situações nas quais a significativa profusão de dados impele à compilação de pelo menos
estas 3 listas verticais, anexadas ao minivocabulário, citadas em ordem lógica:
07. Expressões: a lista de expressões publicadas contendo o vocábulo-chave consideradas relevantes à pesquisa em andamento.
08. Detalhismo: a lista de itens da seção Detalhismo de verbetes conscienciológicos
contendo o vocábulo-chave ou com conceito afim.
09. Remissiologia: a lista de títulos de verbetes conscienciológicos relevantes ao tema.
Resultado: o levantamento das ideias e dos termos já publicados sobre a temática pesquisada; a visão de conjunto do assunto; as conexões conceituais favorecendo as neoideias; o delineamento do eixo argumentativo peculiar ao trabalho em elaboração.
C. Infopesquisa Internáutica.
Procedimento: as navegações na Internet através de site de busca ou específico de enciclopédias, livros, artigos, jornais, revistas, blogs ou qualquer outra fonte digital considerada pertinente. O minivocabulário auxilia o encontro de trilha informativa mais ajustada à temática pesquisada.
Produto. Em certos casos, a coleta de materiais e a impressão dos mesmos (papel ou digital) já é suficiente. Contudo, há temas nos quais os achados remetem a consecução de, por
exemplo, estas 4 listagens verticais, citadas em ordem lógica:
10. Locução: a lista de locuções curiosas, originais, técnicas, usuais para o tema.
11. Frases: a lista de frases isoladas, elucidativas, inspiradoras.
12. Trechos: a lista de trechos de livros e artigos considerados inspiradores.
13. Citações: a lista de ditos, máximas e provérbios relevantes ao tema.
Resultado: a conexão ao manancial de informações globais disponíveis; os múltiplos
olhares sobre o tema; a multidisciplinariedade; as frases e as expressões com boas ideias mas sem
acabativa; a verificação dos vocábulos costumazes da temática; a checagem da aplicação padrão
de certas expressões; a averiguação do emprego de palavras não dicionarizadas; as palavras e as
locuções com significados distorcidos pelo uso cotidiano; a feitura de cosmograma digital; o levantamento rápido e panorâmico sobre como o tema está sendo tratado em vários setores do co-
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nhecimento humano, abrangendo estudos técnicos, discussões populares, explicitações do senso
comum, abordagens filosóficas, dentre outras manifestações; o fornecimento de material para
analogias e expansões a partir da mundividência conscienciológica.
D. Síntese dos achados.
Procedimento: a reunião do material gerado nas etapas anteriores para exame e ponderação. Eis, por exemplo, 7 procedimentos usuais nesta etapa, citados em ordem lógica:
14. Estudo: a leitura do material coletado e elaborado na etapas pregressas.
15. Complementação: o preenchimento das lacunas cognitivas em novas infopesquisas
ou em materiais não digitalizados.
16. Registros: a leitura das anotações pessoais surgidas durante as infopesquisas.
17. Repesquisas: as novas pesquisas na Internet e nos dicionários para as confirmações
de locuções, palavras, grafias, datações e usos para as ideias surgidas.
18. Confor: a determinação da forma mais didática de encaixe das neoideias na estrutura do texto.
19. Vocábulos: as buscas nos dicionários digitais da palavra mais adequada à clareza
e fidedignidade na explicitação da ideia, evitando-se a repetição excessiva de palavras e favorecendo a riqueza vocabular do texto.
20. Redação: a escrita priorizando a objetividade, a originalidade, a coerência com o foco temático, excluindo-se os elementos rebarbativos.
Resultado: a criação a partir do material encontrado; a saturação temática favorecendo
as extrapolações intelectivas; o agrupamento de expressões favorecendo a composição de taxologias; o exercício da abstração nas aproximações temáticas em pesquisas de temas transcendentes
inéditos; as correlações dos dados encontrados com as realidades multidimensionais inauditas; as
associações ideativas criativas e originais.
Fontes. Na seleção dos materiais da Internet, é crucial a checagem da confiabilidade da
fonte de informações. Há muitos erros, distorções e malinformações.
Referência. Em caso de referenciação no texto, é sempre preferível encontrar o correspondente material em meio físico. Muitos ambientes digitais mantêm as informações temporariamente e, com isso, facilmente se perde a fonte da referência.
Otimização. A Informática disponibiliza recursos otimizadores de pesquisa, capazes de
propiciar rapidez na captação de dados, economia de tempo e amplificação do universo de análise. Entretanto, a pesquisa em acervos digitais não exclui as investigações nos demais acervos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a infopesquisa conscienciográfica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
02. Conscienciografia: Comunicologia; Neutro.
03. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
04. Curiosidade pesquisística: Cosmovisiologia; Neutro.
05. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
07. Estilo exaustivo: Estilologia; Neutro.
08. Fato orientador: Pesquisologia; Neutro.
09. Fonte cognitiva: Autocogniciologia; Neutro.
10. Impasse na pesquisa: Autopesquisologia; Neutro.
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Limite da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
Neomundividência: Cosmocogniciologia; Homeostático.
Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.
Técnica do crescendo: Comunicologia; Neutro.

A INFOPESQUISA CONSCIENCIOGRÁFICA DISPONIBILIZA,
AO ALCANCE DOS DEDOS, AMPLO UNIVERSO COGNITIVO
CAPAZ DE LEVAR À EXPANSÃO INTELECTUAL TEMÁTICA,
ENRIQUECEDORA DO CORPO IDEATIVO DO(A) AUTOR(A).
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aproveita satisfatoriamente os recursos da infopesquisa na construção das próprias gescons? Há recursos digitais relevantes ainda inexplorados?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos.
300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2ª Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 55, 56, 79, 92, 102, 195 e 196.

A. L.
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INFORMAÇÃO CONSCIENCIOLÓGICA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A informação conscienciológica é a técnica didática na qual o informe determinado, relevante, resoluto, essencial, indispensável, pacífico e sereno, comunicado às pessoas
interessadas, particularmente aos intermissivistas, a partir da exemplificação teática do princípio
da descrença, expressa claramente as verdades relativas de ponta (verpons) do corpus científico
da Conscienciologia, sem imposição de qualquer natureza e sem nenhuma intenção de persuadir.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo informação deriva do idioma Latim, informatio, “ação de formar, de fazer; fabricação; esboço; desenho; plano; ideia; concepção; formação; forma”. Surgiu no
Século XV. O termo consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de
alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição logia
provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático
de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Comunicação conscienciológica. 2. Explicitação conscienciológica.
Neologia. As duas expressões compostas informação conscienciológica básica e informação conscienciológica avançada são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Imposição religiosa. 2. Persuasão filosófica. 3. Determinação científica. 4. Decreto-lei ditatorial. 5. Medida provisória política.
Estrangeirismologia: o Curso de Longo Curso no Tertuliarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da parapercuciência mentalsomática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade conscienciológica; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: a informação conscienciológica; a importância da diferença fundamental da
Conscienciologia com a Religião, a Filosofia Tradicional e a Ciência Convencional; o fato de
a Religião buscar impor a doutrina própria por meio dos dogmas; o fato de a Filosofia Tradicional
buscar persuadir por meio da lógica da argumentação; o fato de a Ciência Convencional buscar
persuadir por meio da demonstração dos fatos; o fato de a Conscienciologia não buscar impor
nem persuadir, apenas informar ou comunicar para quem esteja interessado nas verpons multidimensionais, empregando, exemplificando e recomendando a vivência do princípio da descrença
embasado inarredavelmente nas experimentações pessoais; o fato de a melhor atitude para a pessoa desconhecedora dos princípios da Conscienciologia ser admitir as concepções conscienciológicas como hipóteses de tentativa a serem testadas pessoalmente; a defesa corajosa da tares;
a incubadora de teática conscienciológica na Cognópolis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o desobscurecimento da realidade consciencial; a instigação à autoconscientização multidimensional (AM); a incitação à recuperação de cons; as parainformações
evolutivas disponíveis na Central Extrafísica da Verdade (CEV).
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo parapedagógico teática-verbação.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do direito universal ao livre pensamento; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regendo o exercício tarístico.
Teoriologia: a teoria da informação; a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: as técnicas informativas; a técnica do detalhismo e da exaustividade pró-minimização dos malentendidos; as técnicas argumentativas cosmoéticas; as neotecnologias comunicativas na Era da Superinformação propagando as neoverpons.
Voluntariologia: o voluntariado da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: os efeitos cosmovisiológicos do aproveitamento das parafontes cognitivas.
Ciclologia: o ciclo investigativo perguntas-respostas; o ciclo analítico autavaliação-heteravaliação; o ciclo pesquisístico debates-consensos-refutações; o ciclo cognitivo autodidaxia-heterodidaxia; o ciclo informacional coleta de dados–ponderações técnicas–tratamento didático–difusão tarística.
Enumerologia: a explicitação de pararrealidades cognoscíveis; a descrição de autovivências esclarecedoras; a comunicação de consensos de ponta; a facilitação da autaveriguação experimental; a instrução de técnicas autoconfirmadoras; a indicação de ortocondutas exitosas; o incentivo ao autodirecionamento evolutivo.
Binomiologia: o binômio conhecimento superficial–desinformação; o binômio tarístico
reeducação-ressocialização; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação patológica coerção-revolta-estagnação; a interação sadia
informação-aprendizagem-evolução.
Crescendologia: o crescendo intelectivo imposição-persuasão-informação.
Trinomiologia: o trinômio avaliar-informar-esclarecer; o trinômio deslize-lapso-desinformação; o trinômio malinformação-seminformação-subinformação; o trinômio fato pessoal–
–notícia alheia–informação convencional; o trinômio holofilosófico Universalismo-megafraternidade-Cosmoética; o trinômio consciencial holossomaticidade-multidimensionalidade-multiexistencialidade.
Polinomiologia: o polinômio descrenciológico questionar-criticar-refutar-debater-investigar; o polinômio maturológico autocrítica-autoincorrupção-autodesassédio-Autocosmoética.
Antagonismologia: o antagonismo informação / sonegação; o antagonismo intenção de
informar / intenção de convencer; o antagonismo informador / persuasor; o antagonismo informação democratizada / desinformação intencional.
Politicologia: a democracia; a informaticocracia; a evoluciocracia; a tecnocracia;
a cognocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia.
Filiologia: a neofilia; a gnosiofilia.
Mitologia: o mito da pesquisa não participativa.
Holotecologia: a comunicoteca; a evolucioteca; a consciencioteca; a infoteca; a encicloteca; a lexicoteca; a culturoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Evoluciologia; a Cogniciologia; a Parapedagogiologia; a Didactologia; a Definologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Enciclopediologia; a Infocomunicologia; a Argumentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o informador tarístico.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a informadora tarística.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens investigator; o Homo
sapiens informaticus; o Homo sapiens informivorus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo
sapiens magister; o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens communicator.
V. Argumentologia
Exemplologia: informação conscienciológica básica = a comunicação das verpons conscienciológicas ao jovem inversor existencial, rapaz ou moça; informação conscienciológica avançada = a comunicação das verpons conscienciológicas à pessoa da terceira idade física desconhecedora dos princípios da Conscienciologia.
Culturologia: a cultura da informação multidimensional cosmoética; a paracultura
conscienciológica.
Tabelologia. Sob a ótica da Confrontologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, a tabela de 12 itens dos cotejos entre as coerções ideológicas e as informações conscienciológicas:
Tabela – Confronto Coerções Ideológicas / Informações Conscienciológicas
Nos

Coerções Ideológicas

Informações Conscienciológicas

01.

Busca do convencimento

Busca do esclarecimento

02.

Inculcação da Dogmatologia

Exposição da Verponologia

03.

Defesa de princípios irrefutáveis

Vivência do princípio da descrença

04.

Imposição de fórmulas

Disponibilização de tecnologias

05.

Determinação de conceitos absolutos

Debate de conceitos relativos

06.

Manipulação emocional

Autorreflexão independente

07.

Fronteiras aos autoquestionamentos

Omniquestionamentos lúcidos

08.

Promoção de submissão pensênica

Construção da autopensenização crítica

09.

Infantilismo mentalsomático

Amadurecimento mentalsomático
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Coerções Ideológicas

Informações Conscienciológicas

10.

Imposição de valores dogmáticos

Refutação de valores divergentes

11.

Perseguição às diferenças ideológicas

Respeito às diferenças ideológicas

12.

Lavagens subcerebrais

Antinculcação franca
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a informação conscienciológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Arquivologia: Experimentologia; Neutro.
02. Auditoria da pancognição: Holomaturologia; Homeostático.
03. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
04. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
05. Conformática: Comunicologia; Neutro.
06. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia. Homeostático.
07. Elipse informativa: Comunicologia; Neutro.
08. Facilitador da Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
09. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
10. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
11. Informação esclarecedora: Parapedagogiologia; Homeostático.
12. Informação pró-evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
13. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
14. Tertúlia conscienciológica: Parapedagogiologia; Neutro.
15. Via expressa do pensamento: Comunicologia; Homeostático.

A QUALIDADE SINGULAR DAS TÉCNICAS DAS INFORMAÇÕES CONSCIENCIOLÓGICAS, EM CONFRONTO COM
AS OUTRAS LINHAS DE CONHECIMENTO, É NOÇÃO INDISPENSÁVEL AOS DOCENTES DA CONSCIENCIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a singularidade das abordagens comunicativas da Conscienciologia? Você apreende com tranquilidade a lógica dos fatos pesquisísticos
da Conscienciologia?
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INFORMAÇÃO ESCLARECEDORA
(PARAPEDAGOGIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A informação esclarecedora é a base das tarefas diárias da conscin lúcida
na Terra, neste Terceiro Milênio, significando a vivência fundamental da reeducação e da ressocialização geral, a caminho da colocação da Megaescola à frente do Mega-hospital Terrestre, da
Parapoliticologia, do Estado Mundial e da Holofilosofia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo informação deriva do idioma Latim, informatio, “ação de formar, de fazer; fabricação; esboço; desenho; plano; ideia; concepção; formação; forma”. Apareceu
no Século XV. O prefixo es vem do mesmo idioma Latim, ex, exprimindo “movimento para fora;
privação; transformação; iteração”. O termo claro procede igualmente do idioma Latim, clarus,
“claro”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo esclarecedor apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Informe elucidativo. 2. Comunicação esclarecedora. 3. Informação
correta.
Neologia. As duas expressões compostas mininformação esclarecedora e megainformação esclarecedora são neologismos técnicos da Parapedagogiologia.
Antonimologia: 1. Antinformação. 2. Desinformação. 3. Seminformação. 4. Subinformação. 5. Informe tóxico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da parapercuciência mentalsomática.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a informação esclarecedora; a comunicação elucidativa; a informação exata;
a informação útil; a informação complementar; a informação oportuna; o informe providencial;
o conteúdo da mensagem qualitativa da informação; o processamento da informação; a análise
qualimétrica da informação; a informação conscienciológica; o excesso de estimulações sensoriais da vida moderna; a transmissão de conhecimentos; os achados científicos (findings); a função informativa da Tecnologia; o diagnóstico informativo; o direito de informar; o dever de informar; a autocrítica informativa; a distorção das informações; o Boletim de Informações; a pletora
de informações; as montanhas de informações irrelevantes; a subutilização das informações; as
informações originais; as informações privilegiadas; a digestão pessoal das informações; o cruzamento de informações; a fonte de informações; a sonegação de informações; a triagem racional
das informações; a poluição informativa; os controles sobre a informação; a evitação dos malentendidos; a orientação na hora certa; a abertura do horizonte existencial; a ideia pontual decisiva;
a verpon; a tarefa do esclarecimento (tares).
Parafatologia: as informações parapsíquicas.
III. Detalhismo
Teoriologia: a teoria da informação.
Holotecologia: a pedagogoteca; a teaticoteca; a comunicoteca; a infoteca; a globoteca.
Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia: a Comunicologia; a Informática; a Infocomunicologia; a Arquivologia; a Arquivística; a Priorologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência informacional; a pessoa bem informada; o ser desperto.
Masculinologia: o informador; o desinformador; o informata; o professor; o aluno; o tenepessista; o consciencioterapeuta; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo;
o informador evoluído sem imposições nem aliciamentos; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o praticante da tares.
Femininologia: a informadora; a desinformadora; a informata; a professora; a aluna;
a tenepessista; a consciencioterapeuta; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga;
a informadora evoluída sem imposições nem aliciamentos; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a praticante da tares.
Hominologia: o Homo sapiens informaticus; o Homo sapiens informivorus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens
scriptor; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens divitator.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininformação esclarecedora = a informação-opinião política do editorial do periódico; megainformação esclarecedora = a informação-alerta crucial, decisiva, da autoridade da área da saúde, sobre a epidemia, avisando a população.
Era. De acordo com a Comunicologia, o Terceiro Milênio é, indiscutivelmente, a Era da
Informação.
Pré-adolescente. Segundo a Para-Historiologia, o garoto comum, pré-adolescente de 10
anos de idade física, atualmente, sabe mais, ou já recebeu mais informações relevantes quanto
à vida humana, se comparado a todo o conhecimento prioritário de Galileu Galilei (1564–1642),
pioneiro da Ciência Moderna, quando viveu na Itália.
Chutômetro. Sob a ótica da Infocomunicologia, a Internet (websites, Blogs, Orkuts, Wikipedia) traz informações avassaladoras para os interessados, contudo, nem sempre os informes
são confiáveis. Antes de tudo é necessário checar atentamente todos os dados oferecidos pela rede. A Internet é, por isso, ao mesmo tempo, o maior achômetro ou chutômetro da História da Humanidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a informação esclarecedora, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Arquivologia: Experimentologia; Neutro.
2. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
3. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
4. Conformática: Comunicologia; Neutro.
5. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
6. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
7. Via expressa do pensamento: Comunicologia; Homeostático.
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A INFORMAÇÃO ESCLARECEDORA HÁ DE SER SITUADA,
RACIONALMENTE, ACIMA DOS PROBLEMAS ECONÔMICOS, DAS QUESTÕES CRONÊMICAS E DAS PRIORIDADES
ROTINEIRAS DO DIA A DIA, DIUTURNO, INTRAFÍSICO.
Questionologia. Você já deu alguma informação positiva beneficiando de imediato muitas pessoas? Em qual contexto existencial?
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; páginas 70 e 126.
2. Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.;
6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação
das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 25, 183, 331, 368, 562 e 573.
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 335 e 336.
4. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 39.
5. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 14 e 125.
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; páginas 17, 19, 20, 37, 46 e 977.
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 Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 16, 66, 87, 126, 143, 147, 187, 263, 271, 274, 458, 514, 620 e 765.
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 79.
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INFORMAÇÃO PRÓ-EVOLUTIVA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A informação pró-evolutiva é o conteúdo ideativo, cosmoético, prioritário,
básico, a ideia, a realidade, o fato, o parafato componente do verbete ou entrada da Enciclopédia
da Conscienciologia, objetivando análises e ponderações às conscins, homens e mulheres, intermissivistas, proexistas ou cognopolitas interessados.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo informação vem do idioma Latim, informatio, “ação de formar, de
fazer; esboço; desenho; ideia; concepção; formação”. Surgiu no Século XIV. O prefixo pró deriva
também do idioma Latim, pro, “diante de; adiante; antes de; a favor de; em prol de”. O vocábulo
evolutivo provém do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio,
“ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Informação esclarecedora. 2. Informação correta. 3. Informação
prioritária. 4. Informação enciclopédica. 5. Tarefa do esclarecimento (tares).
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 55 cognatos derivados do vocábulo informação:
ambinformação; antinformação; autodesinformação; autoinformação; contrainformação; contrainformar; desinformação; desinformada; desinformado; desinformar; hiperinformação; informacional; informada; informado; informador; informadora; informante; informar; Informática;
informaticismo; informaticista; informaticística; informaticístico; informático; informativo; informatização; informatizada; informatizado; informatizar; informatizável; Informatologia; informatológica; informatológico; informatologista; informatologística; informatologístico; informatóloga; informatólogo; informe; intrainformação; malinformação; megainformação; mininformação; multinformação; neoinformação; omninformação; perinformação; pós-informação; préinformação; reinformação; retroinformação; seminformação; subinformação; superinformação;
Teleinformática.
Neologia. As 3 expressões compostas informação pró-evolutiva, informação pró-evolutiva intrafísica e informação pró-evolutiva paraperceptiva são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Informação antievolutiva. 2. Ocultamento antievolutivo. 3. Terrorismo informacional. 4. Malinformação. 5. Desinformação. 6. Ausência de informação.
Estrangeirismologia: os findings; a Internet; as informações off-the-record; a informação urbi et orbi; os E-mails.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à evolução consciencial.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – As informações enriquecem. Neoinformação é Megatecnologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a informação pró-evolutiva; o verbete enciclopédico; o infográfico; a apostilha conscienciológica; a confluência das informações; a unidade de informação evolutiva; a coleta
de informações; a análise qualimétrica da informação; a partilha da informação; a cognição informativa; a assimilação das informações; o informe científico; as ações informativas; as informações avassaladoras; as verpons; a essência da informação; a distorção das informações; o controle
sobre a informação; a inexistência de segredos no Terceiro Milênio; a Sociedade da Informação;
a informação sem lavagem cerebral; as fontes de informações proibidas; a Arquitetura de Infor-
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mação; a Ciência da Informação; a mídia informata; a memória informática; a coleção de informações estruturadas na Arquivística; a enciclopédia como megarrepositório de informações;
a cidade digital; a Era da Omninformação; a Conscienciopédia; a Cognópolis: Cidade do Conhecimento; o Informativo do CEAEC; as tertúlias conscienciológicas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as Centrais Extrafísicas; as informações parapsíquicas; as informações autorretrocognitivas.
III. Detalhismo
Teoriologia: a teoria da informação.
Tecnologia: as técnicas informativas.
Enumerologia: a apreensibilidade da informação; os veículos de informação; o somatório das informações; a mensagem qualitativa da informação; a sobrecarga de informações; o entrecruzamento de informações; a argumentação informativa.
Binomiologia: o binômio conhecimento superficial–desinformação.
Trinomiologia: o trinômio avaliar-informar-esclarecer; o trinômio deslize-lapso-desinformação; o trinômio malinformação-seminformação-subinformação; o trinômio fato pessoal–
–notícia alheia–informação convencional.
Antagonismologia: o antagonismo informação / sonegação; o antagonismo intenção de
informar / intenção de convencer; o antagonismo informador / persuasor.
Politicologia: a democracia; a informaticocracia; a evoluciocracia; a tecnocracia;
a cognocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia.
Filiologia: a neofilia; a gnosiofilia.
Holotecologia: a comunicoteca; a evolucioteca; a consciencioteca; a infoteca; a encicloteca; a lexicoteca; a culturoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Cogniciologia; a Parapedagogiologia; a Didactologia; a Definologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Enciclopediologia; a Infocomunicologia; a Argumentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a consciência informacional; a pessoa bem informada; a dupla informador-doutrinador; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação; o informante; o informata; o infocomunicólogo; o informador evolutivo; o argumentador informativo; o informador da Conscienciologia; o desinformado;
o informante inconsciente; o informador vanguardista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologis-
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ta; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação; a informante; a informata; a infocomunicóloga; a informadora evolutiva; a argumentadora informativa; a informadora da Conscienciologia; a desinformada; a informante inconsciente; a informadora vanguardista.
Hominologia: o Homo sapiens informaticus; o Homo sapiens informivorus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens
scriptor; o Homo sapiens communicator.
V. Argumentologia
Exemplologia: informação pró-evolutiva intrafísica = aquela relativa às manifestações
mais simples desenvolvidas nesta dimensão humana; informação pró-evolutiva paraperceptiva =
aquela relativa às manifestações complexas envolvendo a multidimensionalidade da conscin lúcida.
Taxologia. Segundo a Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 categorias de informações modernas:
01. Informações completas.
02. Informações econômicas.
03. Informações escritas.
04. Informações explícitas.
05. Informações imperdíveis.
06. Informações isentas.
07. Informações jurídicas.
08. Informações libertárias.
09. Informações organizadas.
10. Informações originais.
11. Informações periféricas.
12. Informações políticas.
13. Informações prioritárias.
14. Informações privilegiadas.
15. Informações solidárias.
16. Informações teáticas.
17. Informações técnicas.
18. Informações tendenciosas.
19. Informações úteis.
20. Informações verbais.
Pandectas. Pela ótica da Evoluciologia, cada verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, procura ser, copiar ou imitar, com alguma pretensão ou tentativa de discernimento, estas
7 realidades, dispostas na ordem alfabética, e formando, em separado ou conjuntamente, as Pandectas Cosmoéticas, ou bem-intencionada Coletânea de Princípios da Paradireitologia:
1. Cláusula: item de estatuto para a orientação da vida humana lúcida.
2. Deliberação: decisão resultante de reflexões profundas favorecedoras de respostas às
perguntas das conscins lúcidas.
3. Parecer: opinião derivada de princípios da Paradireitologia ou da Central Extrafísica
da Verdade (CEV).
4. Prescrição: indicação precisa para a existência evolutiva melhorada.
5. Recomendação: alerta ou advertência gerada pela experimentação teática, próprias
para ponderações e reflexões na condição de recolhimento íntimo.
6. Resolução: solução de processo ou questão anterior duvidosa, em geral debatida em
tertúlias conscienciológicas.
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7. Veredicto: juízo supostamente de evoluciólogo expressando alguma orientação evolutiva sem qualquer caráter compulsório.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a informação pró-evolutiva, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
2. Conformática: Comunicologia; Neutro.
3. Elipse informativa: Comunicologia; Neutro.
4. Facilitador da Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
5. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
6. Informação esclarecedora: Parapedagogiologia; Homeostático.
7. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.

A INFORMAÇÃO PRÓ-EVOLUTIVA NÃO TEM PRETENSÃO
DE CONVENCER OU DETERMINAR A AÇÃO DE QUALQUER CONSCIÊNCIA, MAS SIMPLESMENTE COMUNICAR
MEGAQUESTÕES PARA PONDERAÇÕES CONSTRUTIVAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ter a Enciclopédia da Conscienciologia
alcançado, pelo menos em parte, o objetivo de apresentar cada verbete como sendo informação
pró-evolutiva? Quais subsídios ou questionamentos você pode oferecer no sentido de aperfeiçoar
tal objetivo?
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INFRANGIBILIDADE
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A infrangibilidade é a qualidade ou caráter de infrangível, ou a condição de
inquebrável e indestrutível.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo in vem do idioma Latim, in, “negação; privação”. O termo frangibilidade deriva também do idioma Latim, frangere, “quebrar; despedaçar; fraturar; partir; rasgar;
dilacerar; esfarrapar; fender; romper; esmigalhar; mascar”. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 1. Inquebrabilidade. 2. Indestrutibilidade.
Cognatologia. Eis 6 cognatos derivados do vocábulo frangível: franger; frangir; frangícia; frangibilidade; infrangibilidade; infrangível.
Neologia. As duas expressões compostas infrangibilidade sadia e infrangibilidade doentia são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Frangibilidade. 2. Destrutibilidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento.
II. Fatuística
Pensenologia: o valor real a ser dado a cada manifestação pensênica pessoal; a ortopensenidade; a manifestação autopensênica passada; o registro mnemônico dos pensenes na holomemória; a autorreflexão devida à infrangibilidade dos autopensenes.
Fatologia: a infrangibilidade; os atributos conscienciais; o passado da consciência como
construção indestrutível; a impossibilidade do acobertamento do ato feito; a seriedade dos atos
humanos todos indestrutíveis; a Paragenética e a Holomemória guardam para sempre os atos errados e corretos da consciência; as substituições ou superposições incessantes de atos melhores
a fim de melhorar os atos piores do passado; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Enumerologia: as retrobiografias; as retrospecções; as retrovidas; os retrossomas; os retropensenes; os retrofatos; os retrofenômenos.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Filiologia: a gnosiofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a cognoteca; a recexoteca; a passadoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Holofilosofia; a Recexologia; a Inventariologia; a Retrobiografologia; a Autoconscienciometrologia.
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.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens energossomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: infrangibilidade sadia = o ato cosmoético pessoal, irretocável e funcionando para sempre em prol de todos; infrangibilidade doentia = o ato anticosmoético pessoal executado inadvertidamente e a necessidade de atos pessoais melhores.
Tipologia. Segundo a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 realidades supostamente qualificáveis como infrangíveis, ou seja, no caso, indestrutíveis:
1. Autocognição: a aquisição cognitiva.
2. Consciência: o ser lúcido; o princípio consciencial.
3. Eternidade: da consciência.
4. Evolução: da consciência.
5. Passado: a retrovivência.
6. Memória: pessoal.
Taxologia. Sob a ótica da Evoluciologia, as realidades multidimensionais do Cosmos
apontam duas categorias do caráter da infrangibilidade, até certo ponto paradoxais:
1. Permanente: definitiva, ultrapassada, por exemplo, o passado.
2. Impermanente: ou infinita, em andamento contínuo, por exemplo, a autocognição,
o princípio consciencial, a eternidade da consciência, a evolução consciencial.
Impossibilidades. A condição da infrangibilidade implica na impossibilidade do banimento, da erradicação, da exclusão e da extinção da realidade passada sob análise e, ao mesmo tempo, aponta a necessidade dos aperfeiçoamentos evolutivos de todas as naturezas dos atos pessoais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a infrangibilidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acumulabilidade: Experimentologia; Neutro.
2. Arquivologia: Experimentologia; Neutro.
3. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
4. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
5. Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
6. Parantecedência: Holobiografologia; Neutro.
7. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.

A AUTOCONSCIENTIZAÇÃO QUANTO À INFRANGIBILIDADE DAS AUTOMANIFESTAÇÕES PENSÊNICAS AUMENTA A RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL E, AO MESMO
TEMPO, AMPLIFICA A COSMOVISÃO DA CONSCIÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive com inteira autoconsciência da infrangibilidade dos próprios atos? Como se sente na condição de criador ou criadora de criações indestrutíveis a todo momento?
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INGENUIDADE ARDILOSA
(INTENCIONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A ingenuidade ardilosa é a conduta, postura, manifestação paradoxal da
conscin, homem ou mulher, aparentando inocência, candura, singeleza e boa intenção, com o objetivo de manipular, induzir, ludibriar e / ou isentar-se de responsabilidade perante as próprias
ações e obter ganhos espúrios.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo ingenuidade deriva do idioma Latim, ingenuitas, “condição de
ingênuo, de homem nascido livre; sentimento nobre; honradez; probidade; franqueza; honestidade; ingenuidade”. Surgiu no Século XVII. A palavra ardil é de origem controversa, talvez do
mesmo idioma Latim, ardere, “arder”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Inocência enganadora. 2. Docilidade vampirizadora. 3. Amabilidade
ludibriadora. 4. Dissimulação maliciosa.
Neologia. As 3 expressões compostas ingenuidade ardilosa, ingenuidade ardilosa moderada e ingenuidade ardilosa extrema são neologismos técnicos da Intencionologia.
Antonimologia: 1. Veteranice benfeitora. 2. Atilamento interassistencial. 3. Maturidade benigna.
Estrangeirismologia: o psychopathy checklist auxiliando no diagnóstico do perfil sociopático; a arte naïf; a schadenfreude.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Ortointencionologia Teática.
Coloquiologia. Eis 5 expressões coloquiais atinentes ao tema: o lobo em pele de cordeiro; a conscin de duas caras; o santo do pau oco; as lágrimas de crocodilo; o ato de se fazer de
desentendido.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do calculismo anticosmoético; os patopensenes;
a patopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; a necessidade de carregar a pensenidade
no pen.
Fatologia: a ingenuidade ardilosa; a ingenuidade antievolutiva; a falsa inocência; as segundas intenções; a camuflagem dos atos espúrios; o sorriso cândido encobrindo o escárnio; a atitude servil acobertando a prepotência; a satisfação malévola subliminar; a intenção dissimulada;
o histrionismo mal utilizado; a superficialidade nas abordagens; a estratégia sociopática; a ingenuidade enquanto forma de inflexibilidade mental; a postura interesseira; as atitudes espúrias;
a semiverdade; a formação reativa do ingênuo ardiloso ocultando a competitividade e belicosidade; a visão idealizada da realidade; a ignorância ignorada; a Psicologia Ingênua ou do senso comum (Fritz Heider, 1896–1988); a presunção ingênua; o bifrontismo; as duas faces da mesma
moeda; o canto da sereia camuflado de cantiga de ninar; a inautenticidade programada; a inocência utilitária; a inexperiência justificando enganos e omissões; a personalidade dúbia do Dr. Jekyll
and Mr. Hyde, personagens ficcionais do escritor escocês Robert Louis Stevenson (1850–
–1894); o fato de o temperamento monárquico poder exemplificar o ingênuo ardiloso; o transtorno de personalidade passivo-agressiva; a imaturidade das escolhas pessoais; a dificuldade em assumir responsabilidades existenciais; a necessidade da anatomização da Parapatologia do microuniverso consciencial; as demandas existenciais não atendidas provocando crises de crescimento;
a coragem da autossinceridade; a qualidade das autotendências; a inteligência evolutiva (IE) de-
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monstrada na assunção do erro e imediata correção; o preço pago pela autenticidade consciencial;
a ingenuidade substituída pelo discernimento e autocriticidade cosmoética.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as interprisões
grupocármicas geradas pela inautenticidade anticosmoética; a conexão baratrosférica; a ingenuidade perante o assédio extrafísico favorecendo a fixação do padrão nosográfico; o parafato acachapante “de boa intenção e de ardis, a Baratrosfera está cheia”; a experiência parapercepciológica consolidada substituindo a jejunice parapsíquica; o autorrevezamento multiexistencial lapidando a intencionalidade da consciência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo motivação pessoal–autointencionalidade; o sinergismo
integridade consciencial–autoridade moral; o sinergismo ideia-intenção; o sinergismo ingenuidade-genuflexão.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio cosmoético de desejar o melhor para todos; o princípio de “a mentira ter
perna curta”; o desrespeito ao princípio da empatia evolutiva; o princípio da responsabilidade
interassistencial.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a urgência dos códigos reguladores da Internet.
Teoriologia: a necessidade da teoria da Cosmoética Destrutiva; a teoria das interprisões grupocármicas; as teorias psicopatológicas.
Tecnologia: as técnicas espúrias de manipulação consciencial em geral; as técnicas de
autochecagem da intencionalidade pessoal; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica aplicada
na reeducação dos traços egoicos; as técnicas conscienciométricas; as técnicas consciencioterápicas; a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica de viver cosmoeticamente.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico auxiliando na superação da inexperiência quanto à interassistencialidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico
Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível dos Reciclantes
Existenciais; o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito da autenticidade consciencial; o efeito desassediador do desapego
altruísta; o efeito nefasto do egoísmo irracional; os efeitos duradouros das decisões evolutivas;
os efeitos regressivos da ectopia consciencial; o efeito bola de neve das dissimulações interesseiras; os efeitos do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o efeito autorrenovador da saída dos
interesses egoicos.
Neossinapsologia: a escassez de neossinapses evolutivas na ausência das autorrecins
profundas.
Ciclologia: o ciclo patológico ambição desmedida–meios anticosmoéticos; o ciclo de reeducação das posturas pessoais.
Enumerologia: a credulidade ingênua; a interpretação ingênua; o pensamento ingênuo;
a fala ingênua; a tacon ingênua; o parapsiquismo ingênuo; a existência ingênua. A argumentação
ardilosa; a manipulação ardilosa; o elogio ardiloso; a crítica ardilosa; o texto ardiloso; a autovitimização ardilosa; a inteligência ardilosa.
Binomiologia: o binômio desvio de caráter–desvio de proéxis; o binômio causa-efeito;
o binômio Desviologia-Reeducaciologia; o binômio inocência de fachada–ardilosidade sub-reptícia; o binômio vítima-algoz; o binômio argumentação erística–falácia lógica; o binômio Psiquiatria-Consciencioterapia; o binômio submissão-manipulação; o binômio erro-retificação.
Interaciologia: a interação autenticidade-lealdade; a interação acareação-dissimulação; a interação lisura-retidão; a interação vontade-intenção; a interação irresponsabilidade-ir-
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reflexão; a interação pouco discernimento–excesso de erros; a interação necessidades mútuas–
respeito mútuo.
Crescendologia: o crescendo nosográfico autoincoerência-autoinconsistência; o crescendo autengano-melin-melex; o crescendo antievolutivo minifissura intraconsciencial–megatrafar cronificado; o crescendo acobertamento-autexposição; a ausência do crescendo cosmoético
autocrítica-heterocrítica.
Trinomiologia: o trinômio ardilosidade indefensável–ingenuidade injustificável–anticosmoeticidade inaceitável; o trinômio regressivo Histrionologia-Dramaturgia-Perdologia.
Polinomiologia: o polinômio amoralidade-imoralidade-moralidade-Cosmoética.
Antagonismologia: o antagonismo intencionalidade interassistencial / intencionalidade
egoica; o antagonismo elogio sincero / elogio ardiloso; o antagonismo intenções explícitas / segundas intenções; o antagonismo frivolidade moral / seriedade cosmoética; o antagonismo essência / aparência; o antagonismo erro calculado / erro involuntário; o antagonismo antepassado de si mesmo / neoego autodiscernidor.
Paradoxologia: o paradoxo da esperteza; o paradoxo da autodissimulação; o paradoxo
da ingenuidade evolutiva do experiente cientista eletronótico.
Politicologia: a asnocracia; a autocracia; a hipocrisia política; a urgência da lucidocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço na conquista das metas pessoais.
Filiologia: a ausência de intencionofilia cosmoética; a psicopatofilia; a assediofilia;
a materiofilia; a emocionofilia; a trafarofilia; a mimeticofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a determinofobia; a heterocriticofobia; a autopesquisofobia; a laborfobia; a assistenciofobia; a recexofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome de Poliana; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da distorção da realidade; a síndrome do infantilismo.
Maniologia: a abulomania; a egomania; a nosomania; a riscomania; a hedonomania;
a cleptomania; a mania de subestimar a inteligência alheia.
Mitologia: o mito do infante ingênuo; o mito da pureza do religioso monástico.
Holotecologia: a nosoteca; a absurdoteca; a recexoteca; a pensenoteca; a coerencioteca;
a ortopensenoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Intencionologia; a Autocriteriologia; a Psicologia; a Psiquiatria;
a Consciencioterapia; a Conscienciometrologia; a Intraconscienciologia; a Autodiscernimentologia; a Reeducaciologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin sociopata; a conscin genuflexa; a conscin desleal; a conscin manipuladora; a conscin incauta; a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin reciclante;
a conscin cosmoética.
Masculinologia: o ingênuo ardiloso; o inocente útil; o incauto; o falso crédulo ; o bobinho interesseiro; o dissimulado.
Femininologia: a ingênua ardilosa; a inocente útil; a incauta; a falsa crédula; a bobinha
interesseira; a dissimulada.
Hominologia: o Homo sapiens intentionalis; o Homo sapiens authenticus; o Homo sapiens qualitativus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens indefensabilis; o Homo sapiens pathologicus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens deviatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: ingenuidade ardilosa moderada = a da criança, aparentemente inocente,
levando o irmão caçula a assumir traquinagem de própria autoria; ingenuidade ardilosa extrema
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= a do adulto, aparentemente cândido e reservado, apresentando comportamento sociopático no
local de trabalho.
Culturologia: a cultura da impunidade; a cultura do negocinho; a cultura do malandro
é malandro, mané é mané; a cultura da vitimização.
Tipologia. Sob a ótica da Enganologia, eis, em ordem alfabética, listagem de 11 perfis
de conscins, falsamente cândidas e verdadeiramente sub-reptícias, passíveis de serem encontrados
na Socin Patológica (Ano-base: 2014), para efeito de análise e estudo do tema:
01. Abusador: o pedófilo institucionalizado em pele de integrante insuspeito do clero.
02. Aliciador: o sedutor virtual experiente em pele de ombro amigo.
03. Bifronte: a jovem sexualmente promíscua em pele de adolescente angelical frente
à parentela.
04. Falsário: o espião internacional inescrupuloso em pele de pai de família ingênuo.
05. Interneteiro: o ciberpirata anticosmoético em pele de nerd tímido e inofensivo.
06. Perpetrador: o médico abusador sexual de pacientes em pele de profissional acima
de qualquer suspeita.
07. Pseudoambientalista: o peculatário imoral em pele de gestor de ONG ambiental.
08. Pseudobenfeitor: o político corrupto em pele de representante dos inocentes úteis.
09. Sociopata: o infiltrado anticosmoético em pele de desinteressado melhor amigo da
família.
10. Traficante: o vendedor de drogas em pele de aluno assíduo de escola secundarista.
11. Transgressor: o magistrado conivente com o crime organizado em pele de defensor
público.
Transiciologia. Considerando a espiral evolutiva, existem consciências em fase transicional, ainda utilizando a ingenuidade ardilosa de maneira mais branda, sem consequências tão
nefastas para si e outros, contudo exigindo reciclagem para sair da zona limítrofe da anticosmoeticidade, a exemplo dos 4 casos apresentados em ordem crescente das faixas etárias:
1. Infante. A criança inteligente simulando inocência insciente para atender as expectativas familiares.
2. Adolescente. A jovem independente simulando submissão para agradar o namorado
controlador.
3. Adulto. O funcionário criativo simulando limitação ideativa para não afrontar o chefe
vaidoso.
4. Geronte. O idoso atilado simulando certa dependência para tranquilizar familiares
e cuidadores ansiosos.
Terapeuticologia. Sob os auspícios da Autoconsciencioterapia, eis, em ordem alfabética, 14 exemplos de técnicas autaplicáveis pela conscin comprometida com a autorremissão dos
desvios comportamentais de caráter manipulatório:
01. Autenfrentamento persistente.
02. Autochecagem da intenção.
03. Autocriticidade inarredável.
04. Autodisciplina espartana.
05. Autogeração de crises de crescimento.
06. Autoimperdoamento granítico.
07. Autorreflexão de 5 horas.
08. Autotares cirúrgica.
09. Autovigilância contínua.
10. Conscin-cobaia voluntária.
11. Descensão cosmoética.
12. Higiene consciencial priorizada.
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13. Registro diário de acertos e erros.
14. Reperspectivação existencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a ingenuidade ardilosa, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autenticidade consciencial: Comunicologia; Neutro.
02. Autenticismo: Intencionologia; Homeostático.
03. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
04. Benignidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Consciência-títere: Parapatologia; Nosográfico.
06. Elogio controvertível: Conviviologia; Neutro.
07. Erro digno: Errologia; Nosográfico.
08. Evolução transparente: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Inautenticidade: Parapatologia; Nosográfico.
10. Inocência: Evoluciologia; Neutro.
11. Intencionalidade continuada: Holomaturologia; Homeostático.
12. Intentio recta: Intencionologia; Homeostático.
13. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Megatolice indefensável: Parapatologia; Nosográfico.
15. Paradoxo da esperteza: Cosmoeticologia; Nosográfico.

A INGENUIDADE ARDILOSA FIGURA ENTRE AS PARAPATOLOGIAS SILENCIOSAS DA ATUAL SOCIN PATOLÓGICA,
EXIGINDO REMISSÃO POR MEIO DE RECINS CIRÚRGICAS
DA INTENCIONALIDADE E AUTENTICIDADE CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui algum grau implícito de ingenuidade ardilosa nos recônditos da autopensenidade? Já adota a glasnost consciencial enquanto conduta-padrão?
Filmografia Específica:
1. Ligações Perigosas. Título Original: Dangerous Liaisons. País: EUA. Data: 1988. Duração: 120 min.
Gênero: Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD).
Direção: Stephen Frears. Elenco: Glenn Close; John Malkovich; Michelle Pfeiffer; Uma Thurman; Keanu Reeves;
Swoosie Kurtz; & Peter Capaldi. Produção: Hank Moonjean; & Norma Heyman. Fotografia: Philippe Rouselot.
Música: George Fenton. Companhia: Warner Bross. Outros dados: Vencedor do Oscar (1989) de Melhor Roteiro Adaptado; Melhor Direção de Arte e Melhor Figurino. Sinopse: França, 1788. A Marquesa de Merteuil precisa de favor do ex-amante, o Visconde de Valmont, pois o ex-marido está planejando se casar com jovem virgem. O visconde, conhecido
pela vida devassa e conquistas amorosas, deveria seduzir a jovem antes do casamento. No entanto, planeja conquistar bela
mulher casada, de comportamento fiel ao marido. A marquesa exige a prova escrita dos encontros amorosos e, se conseguir tal façanha, como recompensa passarão a noite juntos. Mas os jogos de sedução fogem do controle e os resultados são
bem mais trágicos, além do imaginado.
Bibliografia Específica:
1. Musskopf, Tony; Autenticidade Consciencial; pref. Kátia Arakaki; revisores Claudio Lima; et al.; 376 p.;
107 caps.; 6 seções; 71 abrevs.; 22 E-mails; 155 enus.; 81 estrangeirismos; 1 microbiografia; 1 questionário da autenticidade 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; páginas 212 a 215.
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2. Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; colaboradores Eduardo Ferreira; & Ivo Valente;
pref. Flávia Guzzi; revisores Ana Flávia Magalhães; et al.; 346 p.; 6 seções; 44 caps.; 1 cronologia; 22 E-mails; 223 enus.;
1 foto; 1 microbiografia; 32 perguntas; 2 tabs.; 10 websites; glos. 182 termos; 10 filmes; 344 refs.; 1 apend.; alf.; 21 x 14
cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 32 a 79.

E. M. M.
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INIBIÇÃO COMUNICATIVA
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inibição comunicativa é a condição mental autolimitadora da manifestação da consciência, homem ou mulher, bloqueando a transmissão ou recepção de informações interpessoais de qualquer natureza.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra inibição vem do idioma Latim, inhibitio, “ação de remar para
trás; impedimento; coibição”. Surgiu no Século XV. O vocábulo comunicativo procede do mesmo
idioma Latim, communicativus, “próprio para comunicar; comunicativo”. Apareceu também no
Século XV.
Sinonimologia: 01. Restringimento comunicativo. 02. Acanhamento comunicativo;
constrangimento comunicativo. 03. Coibição comunicativa. 04. Autoimpedimento comunicativo. 05. Dificuldade na comunicação. 06. Embaraço na articulação ideativa. 07. Obstrução do
fluxo informacional. 08. Autoboicote comunicativo. 09. Autorrepressão. 10. Incomunicabilidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo inibição:
autoinibição; desinibição; desinibida; desinibido; desinibir; desinibitivo; desinibitória; desinibitório; desinibível; inibida; inibido; inibidor; inibidora; inibir; inibitiva; inibitivo; inibitória; inibitório; inibível.
Neologia. As 3 expressões compostas inibição comunicativa mínima, inibição comunicativa média e inibição comunicativa máxima são neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 01. Desinibição comunicativa. 02. Facilidade na comunicação. 03. Desembaraço comunicativo. 04. Autoconcessão comunicativa. 05. Arrojo comunicativo. 06. Extroversão. 07. Comunicabilidade fluente. 08. Firmeza comunicativa; segurança comunicativa.
09. Força presencial. 10. Verbação interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Comunicologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inibição: retardo autevolutivo.
Citaciologia. Eis expressão popular, brasileira, relativa à inibição comunicativa: – Quem
não se comunica, se trumbica (José Abelardo Barbosa de Medeiros, Chacrinha; 1917–1988).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da psicossomaticidade; os egopensenes; a egopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os semipensenes; a semipensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade;
os sociopensenes; a sociopensenidade; as elucubrações pensênicas vãs; os bagulhos autopensênicos coibidores da comunicação; o holopensene patológico da preservação da autoimagem irreal;
o holopensene homeostático da autossuperação na autexposição.
Fatologia: a inibição comunicativa; o sufocamento da expressão pessoal; as autoproibições; o autofreio patológico; as facetas do trafar da inibição; a insegurança pessoal; o monopólio
do subcérebro abdominal; o medo de errar; as omissões deficitárias; a perda de oportunidade
interassistencial; as perdas evolutivas; a desassistencialidade; a falta de traquejo no convívio social; a vergonha da exposição pública; a paralisia na comunicação; o bloqueio da criatividade; as
lavagens cerebrais; a autodefesa do ego; a negação das próprias capacidades comunicativas; os
autocondicionamentos inibidores; o branco mental gerado pela inibição; o autorreconhecimento
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do potencial comunicativo; o desafio da renovação comunicativa através da autexposição; a desinibição pelo autenfrentamento das imaturidades; a coragem antes, durante e depois da ação autexpositiva; o fortalecimento da força presencial da consciência ao comunicar-se cosmoeticamente;
a profilaxia da inibição, conquistada pela experimentação do ridículo expositivo, em diferentes
ocasiões e automanifestações.
Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta
de domínio das energias conscienciais (ECs); os autocondicionamentos inibidores das vivências
parapsíquicas; a inibição comunicativa impedindo contatos multidimensionais sadios; a inibição
dificultando a tares multidimensional; o assédio inibidor da expressão consciencial na extrafisicalidade; a desinibição como atributo facilitador nas projeções assistenciais; as práticas da tenepes
como palco de desinibição parapsíquica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico autassédio–inibição comunicativa; o sinergismo patológico da inibição crônica atravancando a evolução; o sinergismo regressivo autointerdição-estagnação; o sinergismo trafarino inibição-egoísmo; o sinergismo ação-realização;
o sinergismo desinibição–recuperação de cons; o sinergismo autodesinibição–oportunidade evolutiva.
Principiologia: o princípio da inibição recíproca; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da convivialidade humana favorcer a desinibição; a aplicação do princípio
da autoincorruptibilidade; o princípio da interdependência.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) como balizador da desinibição na
comunicação; o código grupal de Cosmoética (CGC) fixando a responsabilidade recíproca na interassistencialidade.
Teoriologia: a teoria da reciclagem intraconsciencial; a teoria do vácuo evolutivo;
a teoria da inteligência comunicativa; a teoria da inibição reprimida.
Tecnologia: a técnica da escrita diária; a técnica da Debatologia; a técnica da autexposição planejada; o emprego técnico da fórmula DD (desinibição e diálogo); a técnica da reeducação do subcérebro abdominal; as técnicas conscienciométricas aplicadas ao estudo da expressividade da conscin; a técnica do autenfrentamento das imaturidades; as técnicas teatrais visando
a autodesinibição holossomática.
Voluntariologia: o voluntário conscienciológico nas Instituições Conscienciocêntricas
(ICs); o voluntário da revista Conscientia; o voluntário redator de ata; o voluntário revisor de
texto; a conscin-cobaia voluntária; o holopensene do voluntariado da Associação Internacional
de Comunicação Conscienciológica (COMUNICONS); o voluntário docente da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório
conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia;
o laboratório conscienciológico da autoconscienciometria; o laboratório conscienciológico do
estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoética; a participação nos Colégios Invisíveis fortalecendo a autoconfiança intelectual.
Efeitologia: o efeito da desinibição gerando a comunicação; o efeito da Higiene Mental
na superação da inibição comunicativa; os efeitos auto e heterevolutivos do compartilhamento de
ideias; o efeito da força de vontade na superação do trafar; o efeito da inibição no bloqueio da
comunicação; o efeito paralizante do medo de errar; os efeitos das omissões deficitárias causadas pela inibição comunicativa; o efeito regressivo do orgulho impedindo a autexposição.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das interrelações comunicativas; a inibição comunicativa interditando a aquisição de neossinapses.
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Ciclologia: a ruptura do ciclo do escondimento; o ciclo inibição comunicativa–perda
evolutiva; o ciclo assim-desassim; o ciclo evolutivo autexposição explícita–autodesassedialidade;
o ciclo emocionalidade-racionalidade; o ciclo mentalidade inibida psicossomática–mentalidade
desinibida mentalsomática.
Enumerologia: a autoinibição; a autovolição; o autoposicionamento; a autodeterminação; a autorrevelação; a autorreciclagem; a autodesinibição.
Binomiologia: o binômio gargalheira–inibição laringochacral; o binômio inibição–intoxicação laringochacral; o binômio inibição comunicativa–angústia; o binômio inibição comunicativa–monovisão; o binômio inibição-estagnação; o binômio reflexão-ação; o binômio desinibição-grafopensenização; o binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação inibição comunicativa–improdutividade; a interação autocomplacência-acriticismo; a interação emissor-receptor; a interação saber ouvir–saber falar;
a interação autopermissão-resultado; a interação autoconfiança–desenvoltura social; a interação
autodesencabulação lúcida–otimização autevolutiva; a interação abertismo consciencial–
–engajamento grupal.
Crescendologia: o crescendo inibição-desinibição-comunicação; o crescendo inibição-exposição-superação; o crescendo patológico inibição–omissão deficitária; o crescendo nosográfico lavagens cerebrais–inibição na comunicação.
Trinomiologia: o trinômio autorreeducação-desinibição-evolução; o trinômio autassistencialidade-heterassistencialidade-interassistencialidade; o trinômio autonomia-completude-saúde.
Polinomiologia: o polinômio autexposição-autocrítica-autodesassédio-desinibição; o polinômio vontade-intenção-decisão-determinação; o polinômio perguntas-respostas-reflexões-refutações; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma, equilibrados
pela autenticidade expositiva da consciência.
Antagonismologia: o antagonismo inibição / desinibição; o antagonismo mente reprimida / mente liberta; o antagonismo repressão / desrepressão; o antagonismo introversão egoica
/ extroversão assistencial; o antagonismo maturidade somática / imaturidade consciencial; o antagonismo autorreação comocional / racionalidade hígida; o antagonismo monovisão / cosmovisão.
Paradoxologia: o paradoxo da ausência total de inibição afastar os amigos; o paradoxo
de a evolução ser individual, porém ninguém evoluir sozinho.
Politicologia: a egocracia; a assediocracia; a asnocracia; a escravocracia; a subcerebrocracia; a recexocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do silêncio autoimposto; a lei do menor esforço mantendo a consciência
na zona de pseudoconforto; a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço evolutivo aplicada à Comunicologia interassistencial; a lei do maior esforço na superação da própria inibição; a lei da
interdependência evolutiva.
Filiologia: a acriticofilia; a autopesquisofilia; a leiturofilia; a escriptofilia; a cogniciofilia; a bibliofilia; a lexicofilia; a comunicofilia; a sociofilia.
Fobiologia: a sociofobia; a grafofobia; a heterocriticofobia; a doxofobia; a decidofobia;
a criticofobia; o travão da fobia à autexposição.
Sindromologia: a síndrome de Williams (a falta total de inibição); a síndrome da insegurança impedindo a autexposição; a síndrome do infantilismo; a síndrome do ansiosismo;
a síndrome da subestimação.
Maniologia: a mania de deixar para depois.
Mitologia: o mito da pergunta perfeita; o mito da autexposição perfeita; o mito do texto
perfeito; o mito do artigo perfeito; o mito do verbete perfeito; o mito do livro perfeito; a desconstrução do mito da perfeição; o mito imaginário do tacape repressor; o mito de ser possível esconder-se.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a cosmoeticoteca;
a grafopensenoteca; a mentalsomatoteca; a argumentoteca; a maturoteca; a recexoteca.
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Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Autopesquisologia; a Experimentologia;
a Conviviologia; a Comunicologia; a Recexologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu acanhada; a conscin baratroférica; a conscin introvertida; o indivíduo inibido; a criança tímida; a conscin infantilizada; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o ansioso; o egocêntrico; o omisso; o postergador; o orador; o escritor;
o comunicador; o ouvinte; o observador; o pré-serenão vulgar; o comunicólogo; o conviviólogo;
o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o evoluciente; o intelectual;
o cognopolita; o tertuliano; o teletertuliano; o inversor existencial; o reciclante existencial; o tenepessista; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a ansiosa; a egocêntrica; a omissa; a postergadora; 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 existencial; a tenepessista; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens timidus; o Homo sapiens
minor; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens anticosmoethicus;
o Homo sapiens incommunicabilis; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autoeducabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: inibição comunicativa mínima = a omissão do esclarecimento ao deixar
de perguntar em debate público; inibição comunicativa média = a autexclusão ao deixar de apresentar trabalhos em eventos científicos; inibição comunicativa máxima = a autexclusão da participação da megagescon grupal, a Enciclopédia da Conscienciologia, ao evitar expor o laboratório
pessoal (labcon) nas tertúlias conscienciológicas.
Culturologia: a cultura da repressão; a cultura da autorrepressão; a cultura da palmatória, ainda existente em alguns educandários; a cultura de ressaltar o erro em detrimento dos
acertos.
Taxologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis, na ordem alfabética, 12 categorias de inibições comunicativas, exemplificadas:
01. Cognitiva: a dificuldade de aprendizagem.
02. Energética: a falta de domínio do EV; a desatenção à sinalética energética pessoal;
o bloqueio laringochacral.
03. Extrafísica: a vivência do paradigma mecanicista; o autodogma da vida intrafísica
única; o medo de consciex.
04. Grafopensênica: a procrastinação autoral do artigo, verbete ou livro.
05. Mentalsomática: a dispersão; a preguiça mental.
06. Não verbal: a ausência de empatia interconsciencial; a contenção da linguagem gestual.
07. Parapsíquica: a tanatofobia como impeditivo às vivências multidimensionais;
o mau uso do parapsiquismo em vidas anteriores.
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08. Pensênica: a manutenção de bagulhos autopensênicos; os auto e heterassédios obnubilando a liberdade pensênica da consciência.
09. Psicossomática: o emocionalismo exacerbado; a repressão do menino com os clichês homem não chora e deve ser forte.
10. Sexossomática: as experiências sexuais abusivas e traumáticas.
11. Somática: a rigidez somática; a gargalheira usada nos escravos para inibir a fala.
12. Verbal: os brancos mentais; a amnésia parcial ou total.
Causas. Sob a ótica da Parapatologia, eis 25 exemplos, alfabeticamente ordenados, de
condições determinantes na inibição comunicativa:
01. Acomodação.
02. Ansiedade.
03. Arrogância.
04. Autassédio.
05. Autocorrupção.
06. Autoimagem.
07. Egoísmo.
08. Falta de autenfrentamento.
09. Fechadismo.
10. Infantilidade.
11. Interiorose.
12. Letra feia.
13. Loc externo.
14. Medo da contrargumentação.
15. Monovisão.
16. Neofobia.
17. Onirismo.
18. Orgulho.
19. Perfeccionismo.
20. Poder.
21. Preguiça.
22. Repressão.
23. Tradicionalismo.
24. Vaidade.
25. Vergonha.
Terapeuticologia. A aplicação inteligente das múltiplas técnicas propostas pela Conscienciologia, dentre elas, a técnica da autoconscienciometria, a técnica da conscin-cobaia e a técnica da autoconsciencioterapia, auxiliam o autexperimentador a adquirir autoconfiança para superar, gradativamente, a inibição comunicativa.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inibição comunicativa, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acanhamento: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Acrasia: Experimentologia; Nosográfico.
03. Amimia: Somatologia; Nosográfico.
04. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
05. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
06. Autoindulgência intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
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Comunicação não verbal: Comunicologia; Neutro.
Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
Desrepressão parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
Silêncio omissivo: Parapatologia; Nosográfico.
Textículo: Grafopensenologia; Neutro.
Travão: Parapatologia; Nosográfico.
Truncagem intraconsciencial: Intraconscienciologia; Nosográfico.

A PARTIR DO PRINCÍPIO DE A EVOLUÇÃO SER CONDIÇÃO INTRÍNSECA A TODOS OS SERES, É MAIS INTELIGENTE À CONSCIÊNCIA LÚCIDA REMOVER, PELA VONTADE, OS BLOQUEIOS IMPEDITIVOS DA COMUNICAÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda mantém alguma inibição comunicativa? Já
consegue mensurar os resultados auto e heterotarísticos ao expor ideias e opiniões?
M. D.
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INICIATIVA PESSOAL
(VOLICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A iniciativa pessoal é a ação de quem – homem ou mulher – se apresenta
na condição do primeiro a propor, a empreender e / ou a realizar qualquer coisa útil ou até mesmo
renovadora, sabendo empregar o próprio livre arbítrio, a autodeterminação e a Liberologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra iniciativa vem do idioma Latim, initiare, “iniciar(-se) (nos mistérios); iniciar em; instruir; iniciar; batizar; começar; principiar; abrir; traçar (um caminho)”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo pessoal procede também do idioma Latim, personalis, “pessoal”.
Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Iniciativa consciencial. 2. Diligência pessoal; expediente pessoal.
3. Decidofilia. 4. Autodecisão; autodeterminação.
Neologia. As duas expressões compostas mininiciativa pessoal e maxiniciativa pessoal
são neologismos técnicos da Voliciologia.
Antonimologia: 1. Ausência de iniciativa pessoal. 2. Abulia; acanhamento; alienação;
timidez. 3. Decidofobia. 4. Acabativa consciencial. 5. Acabativa pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: os neopensenes; a neopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade.
Fatologia: a iniciativa pessoal; a eficácia da iniciativa; os resultados da iniciativa;
o contágio da iniciativa; o grau da iniciativa; a maturidade da iniciativa; a iniciativa interassistencial; o poder da autodecisão; a vontade inquebrantável; a resolução pessoal; o voluntariado; a autopesquisa omniquestionadora; o autenfrentamento magno; a desenvoltura pessoal;
a autodisposição; o dinamismo pessoal; o ânimo pronto e enérgico da conscin; a coragem cosmoética; o abertismo consciencial; a força presencial; a abertura da trilha evolutiva; os neoconstructos; as verpons; a efetivação do ato inédito; o empreendimento evolutivo; a procriação
mentalsomática; a prole mentalsomática; a realização inédita; a gestação da neoideia da Conscienciologia; a catálise intelectiva; a catálise da cosmovisão racional; a catálise proexológica;
a reciclagem egocármica; a reciclagem grupocármica; a inteligência evolutiva (IE); o avanço no
contrafluxo da Socin patológica; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Interaciologia: a interação ponteiro consciencial–autodecisão.
Crescendologia: o crescendo iniciativa pessoal–iniciativa grupal.
Antagonismologia: o antagonismo conduta-padrão / conduta-exceção; o antagonismo
espectador da vida / protagonista da vida; o antagonismo iniciativa pessoal / acanhamento;
o antagonismo projeto aberto / obra acabada.
Filiologia: a neofilia; a decidofilia; a voliciofilia.
Holotecologia: a volicioteca; a definoteca.
Interdisciplinologia: a Voliciologia; a Intencionologia; a Decidologia; a Determinologia; a Autoconscienciometrologia; a Autopesquisologia; a Criteriologia; a Priorologia; a Experimentologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Liberologia; a Vivenciologia; a Evoluciologia; a Refutaciologia; a Interassistenciologia; a Mecenatologia; a Proexologia; a Moratoriologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a personalidade de iniciativa; a personalidade ousada; a personalidade expedita; a personalidade cosmoeticamente forte; a personalidade catalítica; a personalidade bem-sucedida; a personalidade moratorista; a conscin diligente; a conscin ativista; a conscin participativa; a pessoa comunicativa; a pessoa extrovertida; a pessoa prestativa; a pessoa-locomotiva;
a pessoa inovadora; a dupla evolutiva; o ser desperto.
Masculinologia: o voluntário; o líder; o homem de ação; o tocador de obra; o pesquisador independente; o descobridor; o inventor; o heurista; o esculca; o pioneiro; o corifeu; o bandeirante; o autodecisor; o autodeterminador; os gestores-líderes das incubadoras de empresas; o intermissivista; o ofiexista; o proexólogo; o cognopolita; o inversor existencial; o agente retrocognitor; o reciclante existencial; o tertuliano; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o completista.
Femininologia: a voluntária; a líder; a mulher de ação; a tocadora de obra; a pesquisadora independente; a descobridora; a inventora; a heurista; a pioneira; a bandeirante; a autodecisora; a autodeterminadora; as gestoras-líderes das incubadoras de empresas; a intermissivista;
a ofiexista; a proexóloga; a cognopolita; a inversora existencial; a agente retrocognitora; a reciclante existencial; a tertuliana; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a completista.
Hominologia: o Homo sapiens activus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininiciativa pessoal = a adesão à vivência teática da técnica da inversão existencial (invéxis, Invexologia); maxiniciativa pessoal = a radicação vitalícia – implicando
na mudança permanente do domicílio pessoal – da conscin na Cognópolis (Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, CCCI; Ressomatologia).
Taxologia. Sob a ótica da Voliciologia, de acordo com os traços-força (trafores) da conscin, as iniciativas pessoais podem ser classificadas, por exemplo, em 5 categorias básicas, aqui
dispostas na ordem alfabética:
1. Cosmovisiologia: prospectiva; antecipação; adiantamento; cosmovisão.
2. Decidologia: vontade; intencionalidade; ânimo; autossegurança; coragem; ousadia;
autodecisão; autodeterminação.
3. Dinamismo: atividade; ação; diligência; prontidão; vivacidade; liberdade.
4. Genialidade: inventividade; imaginação; talento; neoideia; proposição; aptidão; critério.
5. Neofilismo: iniciação; início; inauguração; abertismo; priorização.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a iniciativa pessoal, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
03. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
04. Autodisposição: Experimentologia; Neutro.
05. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
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06.
meostático.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; HoEscolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia; Homeostático.
Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.

OS EVOLUCIÓLOGOS ESPERAM DA CONSCIN INTERMISSIVISTA, COGNOPOLITA E INVERSORA EXISTENCIAL AS
MELHORES INICIATIVAS NO UNIVERSO DA REEDUCAÇÃO
E DA RESSOCIALIZAÇÃO NESTE TERCEIRO MILÊNIO.
Questionologia. Quais iniciativas notáveis você assumiu nesta vida humana? Alguma
pode ser interpretada como diretriz da proéxis pessoal?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 242, 250, 284, 445, 473, 475 e 684.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos.
241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 162.
3. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 12.

Enciclopédia da Conscienciologia

12679

INICIATIVA PLANETÁRIA PIONEIRA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A iniciativa planetária pioneira é a verpon, neoideia, neoteoria, neotécnica,
neoteática ou neoempreendimento da consciência, em bases conscienciológicas, inédita ou sem
precedentes na Terra, destinada a ampliar o bem-estar do Homem (Humanidade) consigo mesmo,
na vida intrafísica (Intrafisicologia) e no caminho da evolução das consciências (Evoluciologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra iniciativa vem do idioma Latim, initiare, “iniciar(-se) (nos mistérios); iniciar em; instruir; iniciar (na religião cristã); batizar; começar; principiar; abrir; traçar
caminho”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo planetário deriva também do idioma Latim, planetarius, “astrólogo”. Apareceu em 1664. O termo pioneiro procede do idioma Francês, pionnier,
“soldado de infantaria; soldado a pé; empregado encarregado de fazer aterros; colono instalado
em terras virgens ou inabitadas para desbravá-las e cultivá-las; desbravador nos países colonizados abrindo caminhos do progresso”. Surgiu em 1899.
Sinonimologia: 1. Iniciativa terrestre original. 2. Realização universal inédita. 3. Obra
cosmovisiológica original. 4. Neoideia da Conscienciologia. 5. Ultracatálise evolutiva.
Neologia. As 3 expressões compostas iniciativa planetária pioneira, mininiciativa planetária pioneira e maxiniciativa planetária pioneira são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Iniciativa convencional. 2. Realização tradicional. 3. Obra humana
mecanicista. 4. Retroideia da Materiologia.
Estrangeirismologia: o Administrarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: as matérias-primas dos materpensenes; os hiperpensenes; os neopensenes.
Fatologia: a iniciativa planetária pioneira; a obra cosmovisiológica original; a realização
terrestre inédita; a descoberta evolutiva; as gestações de neoideias; as associações exaustivas das
neoideias; as ultracatálises intelectivas; o descarte dos anacronismos; o avanço no contrafluxo das
fossilizações milenares; a abertura de trilhas evolutivas; as verdades relativas de ponta (verpons);
o abertismo consciencial; as gescons; as gescons duplistas; a recuperação dos cons magnos em
grupo de conscins e de intenções; os empreendedorismos evolutivos; as fábricas de reconceitualização do conhecimento; os neoconstructos; os paraconstructos; as procriações mentaissomáticas;
as ideias originais conscienciológicas; as pretensões explícitas da Ciência das Ciências; a Era
Consciencial; a Era dos Serenões.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Teoriologia: as novas teorias conscienciológicas.
Tecnologia: as técnicas avançadas da Conscienciologia.
Ciclologia: o novo Ciclo das Neoideias.
Filiologia: a neofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a experimentoteca; a globoteca; a heuristicoteca; a cosmoéticoteca.
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Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Intrafisicologia; a Parapedagogiologia;
a Autopesquisologia; a Teaticologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Evoluciologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista;
o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o cognopolita.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista;
a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a cognopolita.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininiciativa planetária pioneira = a instalação do Acoplamentarium;
maxiniciativa planetária pioneira = a proposição racional da Ciência Conscienciologia.
Refutaciologia. De acordo com a Holomaturologia, importa enfatizar a Holofilosofia
Cosmoética da Conscienciologia, indo além das Ciências Convencionais, Filosofias, Artes, Religiões, seitas e hábitos políticos tradicionais, assentada no paradigma consciencial e no princípio
da descrença, ou seja, na autopesquisa omniquestionadora (Refutaciologia), sem qualquer apelo
materialístico ou interesse de persuasão das pessoas, mas apenas informando, nesta Era da
Omninformação e do Voluntariado Universalizado.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 22
categorias de iniciativas planetárias pioneiras tomadas pelos conscienciólogos, homens e mulheres, além de centenas de outras derivadas, conectadas ou intermediárias, facilmente identificadas
pelas pessoas interessadas nas consultas aos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia:
01. Acoplamentarium: o laboratório especializado na clarividência técnica, em grupo.
02. ASSINVÉXIS: a realização teática, em grupo, das bases da Invexologia, a revolução incruenta, pacífica e silenciosa da Sociologia.
03. Autopensenidade: a pesquisa teática, pessoal e grupal da Pensenologia.
04. CCCI: o surgimento da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional.
05. Compléxis: o completismo existencial, o escopo máximo da vida humana para todas
as pessoas lúcidas.
06. Cons: as medidas da lucidez da conscin, homem ou mulher.
07. Cosmoeticidade: a Cosmoeticologia e a convivialidade avançada.
08. CI: o Curso Intermissivo Pré-ressomático; a planificação da proéxis.
09. Desperticidade: o ser desperto, a Despertologia.
10. EV: o estado vibracional, a chave da vida humana.
11. Gescon: a gestação consciencial objetivando o autorrevezamento evolutivo.
12. Holoteca: o desenvolvimento dos artefatos do saber através das tecas, em geral.
13. ICs: a fundação das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais objetivando
a eliminação da robéxis.
14. Laboratórios: conscienciológicos, personalizados, isolados, somente com a Paratecnologia e experimentos pessoais catalisadores.
15. Macrossoma: a hipótese de tentativa quanto à realidade insuspeitada pela Medicina
em toda a História Humana.
16. Ofiex: o estudo teático multidimensional, personalíssimo, da Ofiexologia.
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17. Paradigma: consciencial, cosmoético, a teoria-líder da Conscienciologia.
18. Paragenética: a estrutura evolutiva das consciências, antes desconhecida.
19. Princípio: da descrença, racional, rígido, explícito, prático e desafiador sustentando
a profilaxia das lavagens subcerebrais.
20. Serenarium: a investigação pessoal da Serenologia.
21. Tenepessismo: a prática diária, personalíssima, capaz de eliminar para sempre as influências fossilizantes dos bolsões conservantistas das Religiões, prelazias e seitas de todos os
tipos.
22. UNICIN: a União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais.
Aperfeiçoamentos. Segundo a Evoluciologia, todas as iniciativas pioneiras, inclusive as
dos conscienciólogos e conscienciólogas, por serem empreendimentos, a rigor, sem modelos anteriores, seculares ou milenares, exigem aperfeiçoamentos sob a responsabilidade das gerações humanas mais novas, notadamente por parte dos inversores existenciais, conscins ex-alunas dos
Cursos Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos, com programações existenciais grupais ou maxiproéxis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com as iniciativas planetárias pioneiras, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
2. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
3. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
4. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
5. Faixa conscienciológica: Evoluciologia; Neutro.
6. Grupo de neoideias: Mentalsomatologia; Neutro.
7. Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia; Homeostático.

AS INOVAÇÕES MAIS AVANÇADAS DA CONSCIENCIOLOGIA OBJETIVAM, DO PONTO DE VISTA TEÁTICO, ACIMA DE TUDO, A REEDUCAÇÃO GERAL DAS CONSCINS
DENTRO DA COEXISTÊNCIA COSMOÉTICA NO COSMOS.
Questionologia. Quais iniciativas planetárias pioneiras da Conscienciologia atraíram você na condição de voluntário auto e heterocrítico? Tais atrações implicaram em alguma reciclagem existencial pessoal?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 162.
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INOCÊNCIA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inocência é a qualidade ou caráter daquilo apresentando-se como inocente, incapaz de praticar o mal, com pureza e ausência de culpa, malícia ou criminalidade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo inocência deriva do idioma Latim, innocentia, “inocência; brandura; mansidão; inteireza de costumes; virtude”, composto pelo prefixo in, “privação; negação”,
e nocentia, “maldade; culpabilidade”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 01. Imaturidade. 02. Inexperiência. 03. Ingenuidade. 04. Inocuidade.
05. Inofensividade. 06. Inculpabilidade. 07. Virginalidade. 08. Pudicícia. 09. Castidade.
10. Inconsciência.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo inocência:
inocenciense; Inocenciologia; inocentação; inocentada; inocentado; inocentador; inocentadora;
inocentar; inocentável; inocente; inocentina; inocentino.
Neologia. As duas expressões compostas inocência infantil e inocência adulta são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 01. Maturidade. 02. Experiência. 03. Autoconsciência. 04. Artimanha; estroinice; fingimento; velhacaria. 05. Malícia; manha. 06. Acusação. 07. Intemperança.
08. Ofensividade. 09. Impureza; invirtude. 10. Condição de nocente.
Estrangeirismologia: a immaculateness; a clean conscience; o strong profile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolutividade pessoal.
Citaciologia. Eis 2 brocardos jurídicos relativos ao tema: – Ignorantia legis neminem excusat. Nemo censetur ignorare legem.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da imaturidade consciencial; os ingenuopensenes;
a ingenuopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenização tranquila.
Fatologia: a inocência; a inocente inocência do inocente; o sorriso da inocência; o silêncio dos inocentes; a ingenuidade; a inexperiência; a imaturidade evolutiva; a infância; a virgindade; a castidade; a donzelice; a criancice; a candidez; a candura; a brandura; a limpidez; a boa intenção; a brincadeira inocente; a autenticidade; o ato de dormir o sono da inocência; a condição
consciencial do infante; a necessidade evolutiva da autexperimentação e da maturidade; o fato da
ausência da inocência nos jogos em geral; a ignorância como sendo a ingenuidade excessiva; o fato de ninguém ressomar para ser inocente-útil; a idiotia inocente-útil; a vida humana e a Socin,
ainda patológica, não foram criadas para os inocentes; o fato do Direito Humano não absolver
a pessoa sob a alegação de desconhecimento da Lei; o desconhecimento da Lei é inexcusável;
a perda da inocência; a inocência quando conivente com o mal; os protestos de inocência (falsa
inocência) despudorados dos caras de pau; o brinde “inocente” do suborno comercial; as acareações interconscienciais; os julgamentos; o ônus da prova; a presunção de inocência e o direito
à ampla defesa; o benefício da dúvida; a prova da inocência; o erro de julgamento com a injustiça
da condenação e da execução errada da pessoa (réu) inocente; as vítimas inocentes no meio do
fogo cruzado; as balas perdidas; os morticínios dos inocentes mortos nas guerras; a existência do
túmulo do soldado desconhecido e a inexistência do monumento à vítima inocente; a objeção de
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consciência; a desobediência civil; a Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância (Evolucin).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as energias conscienciais (ECs) na condição das maiores delatoras
da intencionalidade consciencial; o grau de amparabilidade extrafísica pessoal como sendo
a maior prova de inocência; a autanálise pós-dessomática desvelando culpas e inocências nos
eventos da vida intrafísica pregressa.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autocognição evolutiva–manutenção da inocência pura.
Principiologia: o princípio da presunção da inocência; o princípio de todos serem inocentes até se provar o contrário; o princípio da descrença; o princípio da obrigatoriedade das
leis (Lei de Introdução do Código Civil, Art. 3).
Codigologia: o nível do código pessoal de Cosmoética (CPC) capaz de inocentar ou culpabilizar a consciência, conforme a autocapacidade de compreensão da Cosmoeticologia.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do Homo sapiens reurbanisatus; a teoria e a prática do “in dubio pro reo”; a teoria da presunção; a teoria da ficção;
a teoria da necessidade social (Estas 3 últimas teorias justificam o princípio da obrigatoriedade
das Leis).
Tecnologia: as técnicas patológicas para enganar os inocentes; as técnicas de autoqualificação cosmoética da intencionalidade pessoal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores em Geral; o Colégio Invisível da
Paradireitologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Ciclologia: o ciclo evolutivo ressoma-dessoma-intermissão permitindo a restauração da
inocência.
Enumerologia: a inocência botânica da flor; a inocência zoológica da borboleta; a inocência humana do recém-nascido; a inocência jurídica do réu; a inocência camuflada da paisagem; a inocência comunicativa da poesia; a inocência cosmoética da pureza.
Binomiologia: o binômio (dupla) advogado venal–cliente inocente; o binômio inocência–liberdade consciencial; o binômio inocência–força presencial.
Interaciologia: a interação grupal inocência infantil–inocência adulta.
Crescendologia: o crescendo culpa-autorresponsabilidade; o crescendo Ética Humana–
–Cosmoética; o crescendo patológico inocente-útil–guerrilheiro.
Trinomiologia: o trinômio sinceridade-integridade-respeitabilidade.
Antagonismologia: o antagonismo inocência / experiência; o antagonismo inocência
/ malícia; o antagonismo inocência ignorante / omissão superavitária (omissuper); o antagonismo balonismo inocente da criança / balonismo criminoso do adulto; o antagonismo sorriso inocente / gargalhada horripilante; o antagonismo inocente / culpado; o antagonismo inocência
/ artimanha; o antagonismo inocência lúcida / inocência iludida.
Paradoxologia: o megaparadoxo da consréu inocente.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: as leis da Cosmoética; as leis jurídicas.
Filiologia: a evoluciofilia; a cosmoeticofilia.
Mitologia: o mito da inocência infantil; o mito do olho inocente.
Holotecologia: a cognoteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Inocenciologia; a Holomaturologia; a Experimentologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Conviviologia; a Ressomatologia;
a Intrafisicologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a criança em tenra idade; a isca humana inconsciente;
a consciência límpida.
Masculinologia: o menino; o compassageiro evolutivo mirim; o apedeuta; o inocente-útil; o Poliana.
Femininologia: a menina; a compassageira evolutiva mirim; a apedeuta; a inocente-útil;
a Poliana.
Hominologia: o Homo sapiens innocens; o Homo sapiens innocentator; o Homo sapiens
neonatus; 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: inocência infantil = a condição espontânea da criança; inocência adulta
= a condição cosmoeticamente trabalhada e mantida pelo adulto lúcido portador da inteligência
evolutiva (IE).
Culturologia: a cultura corruptora do jeitinho; a cultura da culpa; a Multiculturologia
da Experimentologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inocência, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
02. Atividade omnidimensional: Autexperimentologia; Homeostático.
03. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
04. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
05. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
06. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
07. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
08. Inatividade intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
09. Meta existencial final: Proexologia; Homeostático.
10. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Pluriprospectividade: Cosmovisiologia; Neutro.
12. Proexograma: Proexologia; Homeostático.

A EVOLUÇÃO DO CARÁTER DA INOCÊNCIA OBEDECE
À LEI DO RETORNO, EVOLUINDO A CONSCIÊNCIA
DA INOCÊNCIA INFANTIL ATÉ VIVENCIAR A INOCÊNCIA
DA HOLOMATURIDADE COSMOÉTICA INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Qual relação você, leitor ou leitora, mantém com a condição da inocência consciencial? A condição tem relação com você ou com os outros?
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INORTODOXIA
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inortodoxia é o caráter ou condição contrária à ortodoxia ou ao estado de
conformidade absoluta com determinado padrão, norma ou dogma implantado como sendo único
e verdadeiro por intolerância, convencionalismo ou oficialização de algum grupo, grupúsculo,
grupelho ou grupinho de conscins, em qualquer área de manifestação humana.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo in vem do idioma Latim, in, “privação; negação”. O termo ortodoxia deriva do idioma Grego, orthodoxia, “opinião certa”, composto por orthós, “reto; direto;
correto; normal; justo”, e por dóksos, “opinião; juízo; crença”. Surgiu em 1789.
Sinonimologia: 01. Heterodoxia. 02. Antidogmatismo. 03. Heresia. 04. Anticonformismo; inconformismo. 05. Anticonvencionalismo. 06. Antitradicionalismo. 07. Tolerantismo.
08. Maxidissidência; minidissidência. 09. Democracia. 10. Universalismo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo ortodoxia:
inortodoxa; inortodoxia; inortodoxo; ortodoxa; ortodoxo.
Neologia. As 3 expressões compostas inortodoxia mínima, inortodoxia média e inortodoxia máxima são neologismos técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 01. Ortodoxia. 02. Dogmatismo. 03. Convencionalismo. 04. Tradicionalismo. 05. Anuência. 06. Conformismo. 07. Intolerantismo. 08. Antidemocracia. 09. Sectarismo. 10. Antiuniversalismo; ditadura.
Estrangeirismologia: a mainstream; a banana technique; o Zeitgeist; o upgrade; o Retrocognitarium; o principium incredulitatis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – A ortodoxia
deseduca.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os antipensenes; os contrapensenes;
a criação dos holopensenes libertários; o descarte da paleopensenidade; a lucidopensenidade.
Fatologia: a inortodoxia; o autoposicionamento social; o autenfrentamento; as autopesquisas sistemáticas; o omniquestionamento; o senso autocrítico; o fechadismo consciencial; o radicalismo político; o hermetismo acadêmico; a inculcação; o cerimonialismo; o obscurantismo;
o enterro da inteligência; o facciosismo; a robéxis; as fossilizações seculares; os bolores ancestrais; a loucura fanática inquisitorial; os quistos sociais seculares; as coleiras sociais do ego; a lengalenga pastosa dos doutrinadores; o populismo despudorado; a Liga das Nações Cativas; a esnobação da fossilização consciencial; a lavagem subcerebral; a nução sem autodiscernimento; as
consagrações jurássicas; o doutrinismo; a doutrinação; o determinismo humano; o absolutismo;
o totalitarismo; a sofística; a repressão; a censura; a coerção; o misoneísmo; o choque do futuro;
o livre arbítrio; a divergência; a dissensão; o dissentimento; a refutação; a tarefa do esclarecimento (tares); a reciclagem existencial (recéxis); a inversão existencial (invéxis); o voluntariado conscienciológico; as neoverpons; as perspectivas autevolutivas; a saída das interprisões grupocármicas; a evitação das automimeses dispensáveis; a reeducação básica; a ressocialização; a proéxis
pessoal; a criação das ilhas de consciencialidade; a megafraternidade possível; a manutenção dos
oásis cosmoéticos; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a Cognópolis; a cidadania universal; o cosmismo; o caminho para o Estado Mundial.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autovivência
multidimensional.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria-líder tornada megamito.
Enumerologia: o ortodoxismo; o convencionalismo; o conservantismo; o tradicionalismo; o dogmatismo; o fundamentalismo; o conformismo; o intolerantismo.
Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio autocrítica-heterocrítica;
o binômio admiração-discordância.
Trinomiologia: o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio autocrítica-heterocrítica-omnicrítica; o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas; o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio
atos-fatos-parafatos; o trinômio ceticismo-otimismo-Cosmoética (COC).
Antagonismologia: o antagonismo ortodoxia / heterodoxia; o antagonismo transigência
/ intransigência; o antagonismo Homem / máquina.
Politicologia: a democracia; a cosmocracia; a teocracia.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a evoluciofobia.
Maniologia: a religiomania; a salvaciomania; a teomania.
Mitologia: a Teomitologia.
Holotecologia: a ciencioteca; a consciencioteca; a argumentoteca; a cognoteca; a criticoteca; a dissidencioteca; a heuristicoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Cosmoética Destrutiva; a Autocriticologia;
a Evoluciologia; a Priorologia; a Refutaciologia; a Descrenciologia; a Impactoterapia; a Recexologia; a Invexologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a massa humana impensante; as conscins semiqualificadas quanto à evolução; a conscin heterodoxa; a pessoa inortodoxa; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; as notabilidades; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o inconformista; o objetor de consciência; o dissidente; o maxidissidente; o minidissidente; o herético; o herege; o inovador; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o ph.Deus.
Femininologia: a inconformista; a objetora de consciência; a dissidente; a maxidissidente; a minidissidente; a herética; a herege; a inovadora; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a paraper-
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cepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a ph.Deusa.
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens illucidus;
o Homo sapiens apaedeutas; o Homo sapiens attractivus; o Homo sapiens constructus; o Homo
sapiens autocohaerens.
V. Argumentologia
Exemplologia: inortodoxia mínima = o afastamento determinado da conscin lúcida da
influência do dogmatismo de todas as religiões e seitas (cursos pré-maternais ultrapassados), por
meio do princípio da descrença e da prática da tenepes (Descrenciologia; Tenepessologia); inortodoxia média = o afastamento determinado da conscin lúcida da influência do paradigma decadente, eletronótico, materiológico, newtoniano-cartesiano da Ciência Convencional, por meio do
autoparapsiquismo teático (autopesquisa independente); inortodoxia máxima = o acatamento por
parte da conscin lúcida do neoparadigma consciencial com a publicação de obra escrita, pessoal,
sobre temas conscienciológicos inovadores (megagescon).
Contrapontologia. Sob a análise da Holomaturologia, a partir do fato de a Sociedade
Intrafísica (Socin) ser ainda predominantemente patológica, ou seja, o Mega-hospital à frente da
Megaescola, é de se supor, com racionalidade e lógica, ser também patológica a maioria das ortodoxias, tradicionalismos, convencionalismos, dogmatismos, fundamentalismos, intolerantismos
e linhas duras existentes na face da Terra.
Terapeuticologia. De acordo com a Autodiscernimentologia, a Heuristicologia, a Inventologia e a descoberta são extremamente relevantes, contudo não se pode menosprezar a importância da distribuição do conhecimento já alcançado, de maneira metabólica, esclarecedora e, se
possível, didática, por intermédio da inortodoxia, por exemplo, da Conscienciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inortodoxia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
03. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
04. Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
05. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Conscin eletronótica: Intrafisicologia; Nosográfico.
07. Hipótese do esgotamento eletronótico: Evoluciologia; Neutro.
08. Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
09. Neoverpon: Heuristicologia; Homeostático.
10. Nução: Experimentologia; Neutro.
11. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
12. Verdade prioritária: Verponologia; Homeostático.

A QUALIDADE DA INORTODOXIA DAS AUTORREALIZAÇÕES PROEXOLÓGICAS DEMONSTRA, INDISCUTIVELMENTE, O NÍVEL DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA DA CONSCIN
LÚCIDA, INTERMISSIVISTA E PARAPERCEPCIOLOGISTA.
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Questionologia. Qual nível de inortodoxia você, leitor ou leitora, vivencia? Desde a pós-adolescência, como conduta-exceção, ou somente a partir da aposentadoria, como conduta-padrão mais comum?
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INOVAÇÃO EVOLUTIVA
(ADMINISTRACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inovação evolutiva é ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, identificar e desenvolver neoideias com sucesso e aplicabilidade, gerando impacto significativo em
produtos, processos e serviços, considerando a cosmoeticidade e a interassistencialidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra inovação procede do idioma Latim, innovatio, “renovação”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo evolução deriva do idioma Francês, évolution, e este do idioma
Latim, evolutio, “ação de percorrer; de desenrolar”, de evolvere, “rolar de cima; despenhar; precipitar; desdobrar; fazer sair; desenvolver”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Inovação positiva. 2. Inovação construtiva. 3. Proposição evolutiva.
Neologia. As 3 expressões compostas inovação evolutiva, inovação evolutiva elementar
e inovação evolutiva avançada são neologismos técnicos da Administraciologia.
Antonimologia: 01. Inovação regressiva. 02. Inovação antievolutiva. 03. Mudança disruptiva negativa. 04. Inovação improvisada. 05. Estagnação antievolutiva. 06. Conservadorismo
antievolutivo. 07. Mimetismo antievolutivo. 08. Bitolamento antievolutivo. 09. Esforço evolutivo ectópico. 10. Entropia antievolutiva.
Estrangeirismologia: os insights nas experiências inovadoras; a apex mentis; o timing
correto da inovação; o know-how; a awareness intelectual; o brainstorming das ideias inovadoras;
a expertise; a innovation; a glasnost permanente; a open mind; o benchmarking; o approach criativo; as best practices evolutivas; o checklist das neoideias; o upgrade nas pesquisas; o upgrade
evolutivo; o desenvolvimento ikigai; a performance consciencial; o Autorreflexarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade nas neoatitudes inovadoras evolutivas.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autassistência promove evolução. Evolução significa ruptura. Evoluir exige inovação. Inovação: disrupção
inteligente. Inovação evolutiva motiva. Inovação exige reciclagens.
Ortopensenologia. Eis 5 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema,
classificadas em 2 subtítulos:
1. “Evolução. A evolução tem preço. Apagar a luz é mais fácil do que acender. Destruir
é mais fácil do que construir. Regredir é mais fácil do que evoluir”. “A lucidez, com megafoco na
prioridade, é a base da evolução consciencial”. “A Reurbanologia mudará a atual Ecologia Terrestre”. “Tudo na evolução consciencial depende da Meritocracia”.
2. “Neoideias. As neoideias geram neofatos e os neofatos geram neoideias, numa alternância contínua de manifestações, sustentando a evolução lúcida da consciência”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da inovação evolutiva; a qualidade das automanifestações pensênicas inovadoras; o autodesassédio mentalsomático por meio da pensenidade inovadora; o abertismo autopensênico às inovações; o materpensene pessoal; a melhoria contínua do
holopensene pessoal; a manutenção do holopensene pessoal mentalsomático teático; o holopensene pessoal da evolutividade lúcida; o holopensene pessoal das autometrias comparadas; o holopensene pessoal da Conscienciometria; o holopensene da Evoluciologia; o holopensene pessoal
da Pesquisologia; o holopensene pessoal da Verponologia; o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; o holopensene traforista; o holopensene universalista; os megapensenes; a megapensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
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Fatologia: a inovação evolutiva; a atitude evolutiva inovadora; a criatividade; a renovação; o aperfeiçoamento; a transformação; o planejamento inovador evolutivo; a inovação progressiva; a melhoria contínua; a destruição criadora; os ganhos nas áreas da academia (Pesquisologia),
das organizações (Administraciologia), da gestão pública (Governologia) e aspectos sociais (Sociologia); a autoconsciência na autopesquisa contínua; a mudança de patamar evolutivo; a Cosmoética da neoideia; a criatividade mentalsomática na geração de neoideias; o abertismo consciencial para neoverpons; o neopadrão; a vivência do neoparadigma conscienciológico; a neoanálise; a neointerpretação; a neoperspectiva; a neoproposição; o enfrentamento dos trafares abrindo
espaço para neoposicionamentos inovadores; a neotese; a neovertente; a busca do feedback assertivo para identificar neoportunidades; a focagem no neomegafoco de aperfeiçoamento contínuo;
as neorredes dos neoconhecimentos; a educação neoparadigmática com metodologias ativas inovadoras; o capital intelectual viabilizando neopesquisas e upgrades na evolução; a originalidade
das neoabordagens pesquisísticas diferenciadas; as megatendências das neotecnologias digitais;
o omniquestionamento cosmovisiológico; a holoconfrontação; a percepção das mudanças disruptivas em andamento; os subprodutos da inovação; a coragem para inovar; a prioridade evolutiva;
os empreendimentos conscienciocêntricos favorecendo a inovação evolutiva; o empreendedorismo inovador voluntário; a pluriprospectividade estratégica nas inovações conscientes; o intraempreendedorismo inovador viabilizando a aceleração evolutiva; a conquista da megacognição vivenciada; a cosmossíntese do autoconhecimento; a autorganização necessária nos empreendimentos evolutivos; a escrita inovadora desassediando o processo evolutivo; o procedimento incomum;
as tentativas de renovação ainda não testadas; o raciocínio assimétrico; a meta despertológica motivando transformações proéxicas; o combate das atitudes antievolutivas; a evitação do mimetismo involutivo; a assunção de trafores nas propostas inovadoras; a compreensão do mapa conceitual pessoal no diagnóstico dos pontos de renovação; a autoconscienciometria; a resiliência mentalsomática na superação de crises; a evitação dos ganhos secundários; o cosmograma; os ecossistemas articulados dos clusters de inovação; os nichos de inovação na economia colaborativa;
a conectividade; a liderança conscienciocentrológica inovadora; a hiperacuidade avançada; a autavaliação dos indicadores de desempenho proexológicos; o planejamento criativo para evoluir;
o plano “b” sempre engatilhado; a busca do serenismo no autequilíbrio; a Zetética; os Tratados da
Conscienciologia como fonte de pesquisas inovadoras; os verbetes com o prefixo neo do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia (DAC), estimulando neoideias; a inclusão social; a assistencialidade teática ativa; o abertismo consciencial; a autoinovação acelerando a autevolução.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático no desenvolvimento da inovação evolutiva; a sinalética energética e parapsíquica pessoal promovendo o abertismo
consciencial; a influência multidimensional nos insights inovadores; a vivência da projeção lúcida
(PL) promovendo acesso a neovalores e neorrealidades; a atenção às parassincronicidades, favorecendo neoatitudes; a autoconfiança parapsíquica diante dos neoparadigmas inovadores; os extrapolacionismos parapsíquicos deflagrando neorraciocínios e viabilizando neopatamares; as neoparatecnologias na alavancagem autevolutiva; o banho energético confirmatório no momento da
geração de neoideias; a paraatenção aos parafatos e ao contexto multidimensional; a tenepes enquanto empreendimento assistencial inovador; o rapport com os amparadores extrafísicos intensificando a inovação evolutiva; o enfrentamento dos assediadores extrafísicos estagnadores; a paraliderança multidimensional; a inteligência evolutiva (IE); a rememoração do Curso Intermissivo
(CI) possibilitando paradescobertas inovadoras na viragem autevolutiva; o autenfrentamento holobiográfico; o parauxílio amparador nos empreendimentos inovadores cosmoéticos; as reurbanizações extrafísicas acelerando as inovações evolutivas; a prática energética reurbanizadora nos
ambientes; o acesso à holomemória.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade decidida–intencionalidade construtiva; o sinergismo neopensenidade-neotecnologias-neoideias; o sinergismo detalhismo-cosmovisão; o siner-
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gismo atitude inovadora–evolução consciencial; o sinergismo criatividade–capacidade inovadora; o sinergismo cérebro-paracérebro.
Principiologia: o princípio consciencial em evolução; o princípio da Cosmoética Destrutiva; os princípios da inovação; o princípio da descrença (PD); o princípio do megafoco evolutivo; o princípio da Pesquisologia Interassistencial; o princípio da verpon.
Codigologia: o código de priorização evolutiva; a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC) nas inovações autevolutivas; o código de exemplarismo pessoal (CEP) relativo à autocientificidade; a qualificação do código grupal de Cosmoética (CGC); o código de conduta do
pesquisador inovador; o código evolutivo das consciências; os códigos de Ética Profissional.
Teoriologia: a teoria da inovação; a teoria da aprendizagem contínua; a teoria da Evoluciologia; a teoria do paradigma consciencial; a teoria do megaconhecimento; a teoria na prática; a tares e a teática no desenvolvimento da inovação evolutiva; a teoria da Administração
Conscienciológica.
Tecnologia: a técnica dos registros de neoideias; a técnica do desenvolvimento da criatividade; a técnica dos balanços existenciais periódicos; a Paratecnologia Evolutiva; as neotecnologias; as técnicas autoconscienciométricas de avaliação consciencial; a técnica dos 100 procedimentos.
Voluntariologia: a inovação no voluntariado conscienciológico; o voluntariado conscienciológico evolutivo; o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntário
autopesquisístico; o voluntariado teático da tares; o voluntariado conscienciológico como profilaxia da estagnação evolutiva; o paravoluntariado da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da
Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório
conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: o efeito halo das neoideias autevolutivas; o efeito cascata das inovações na
evolução; o efeito potencializador da autorganização evolutiva; o efeito da objetividade nas soluções inovadoras; o efeito multiplicador das neoverpons; o efeito autevolutivo do parapsiquismo;
o efeito do exemplarismo cosmoético; as neoideias como efeitos do omniquestionamento.
Neossinapsologia: as neossinapses pró-evolutivas prioritárias; a construção de neossinapses por meio da autorreflexão; a ideia inovadora gerando neossinapses; as neossinapses oriundas da autopesquisa evolutiva; as neossinapses geradas pelo omniquestionamento; as neossinapses da criação; as parassinapses inovadoras promovendo soluções diferenciadas.
Ciclologia: o ciclo análise-síntese-neoanálise; o ciclo das prioridades autevolutivas sucessivas; o ciclo neoideia-autorreflexão-neoideia; o ciclo contínuo da aprendizagem inovadora;
o ciclo da inovação; o ciclo aprender-inovar-reinovar; o ciclo planejamento-implementação-consolidação; o ciclo curiosidade-abordagem-pesquisa-achado; o ciclo autesforço braçal–autesforço intelectual.
Enumerologia: a neoaprendizagem; a neocosmovisão; a neo-hipótese; a neotécnica;
a neoteoria; o neoexemplo; o neoprocedimento.
Binomiologia: o binômio Pesquisologia-Experimentologia; o binômio admiração-discordância; o binômio autoconsciência-vontade; o binômio autorganização-inovação; o binômio
autorreflexão–inovação nas recins; o binômio neoparadigma-neologismos; o binômio teática-verbação; o binômio logicidade-inovação; o binômio autolucidez-autocriatividade.
Interaciologia: a interação amparador–inovador cosmoético; a interação aprendizagem–desenvolvimento inovador; a interação atitude inovadora–atitude criativa; a interação destruição-criação; a interação conhecimento-inovação; a interação inovação-evolução; a interação
cosmovisão-megafoco; a interação vontade-decisão.
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Crescendologia: o crescendo abertismo-cosmovisão; o crescendo virtuoso da melhoria
contínua; o crescendo criação individual–cocriação; o crescendo paradigma mecanicista–paradigma consciencial; o crescendo conscin intuitiva–conscin cognitiva; o crescendo experimentação-conhecimento.
Trinomiologia: o trinômio autanálise-autoprioridade-planejamento; o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação; o trinômio autorganização-detalhismo-exaustividade; o trinômio Ciência-Tecnologia-Inovação; o trinômio neoideia-experimentação-inovação; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio intelectualidade-comunicabilidade-paraperceptibilidade.
Polinomiologia: o polinômio autanálise-meganálise-cosmanálise-holanálise; o polinômio analisar-compreender-conhecer-evoluir; o polinômio autolucidez-lógica-coerência-inovação-evolução; o polinômio ideia-objetivo-inovação-resultado; o polinômio incubação-desenvolvimento-autonomia-sustentabilidade; o polinômio heurístico racionalização-otimização-potencialização-inovação; a autopesquisa pelo polinômio captar-refletir-concluir-aplicar-escrever.
Antagonismologia: o antagonismo teoria / prática; o antagonismo acomodação / autevolução; o antagonismo análise / síntese; o antagonismo abertismo / fechadismo; o antagonismo
apego / desapego; o antagonismo inovação / tradição; o antagonismo neoverpons / dogmatismos.
Paradoxologia: o paradoxo de as crises potencializarem inovações; o paradoxo desconstrução-inovação; o paradoxo da simplificação da complexidade; o paradoxo aparência moderna–essência conservadora; o paradoxo de o monoideísmo temporário expandir a criatividade
evolutiva; o paradoxo de a conscin em evolução optar por se manter estática; o paradoxo autonomia intraconsciencial–interdependência evolutiva.
Politicologia: a autopesquisocracia; a cientificocracia; a debatocracia; a evoluciocracia; a experimentocracia; a meritocracia; a política da inovação; a tecnocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a Lei da Inovação nº 10.973; a lei da ação-reação
aplicada aos atos inovadores; a lei da espiral evolutiva; a lei do maior esforço aplicada a inovação cosmoética; a lei do aperfeiçoamento contínuo; a lei do maior esforço na pesquisa.
Filiologia: a conscienciofilia; a cosmovisiofilia; a crescendofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a organizaciofilia; a paratecnofilia; a voliciofilia.
Fobiologia: a autorrecinofobia; a criativofobia; a decidofobia; a ideofobia; a leiturofobia; a neofobia; a priorofobia; a teaticofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome do negativismo; a prevenção da síndrome da
procrastinação; a profilaxia da síndrome da inércia; a erradicação da síndrome da apriorismose;
a autocura da síndrome da insegurança; a redução da síndrome do perfeccionismo; a supressão
da síndrome da pusilanimidade; a descontinuidade na síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a apriorismomania; a fracassomania; a megalomania; a riscomania; a mania da perfeição; a mania de desistir; a mania da acomodação.
Mitologia: o mito da inspiração sem transpiração; o mito das verdades absolutas; o mito da inovação sem esforço; o mito da incapacidade de inovar; o mito da criatividade ser sempre
espontânea; o mito do conhecimento total; o mito da mudança autevolutiva sem desassédio.
Holotecologia: a cientificoteca; a criativoteca; a evolucioteca; a heuristicoteca; a ideoteca; a organizacioteca; a pesquisoteca; a tecnoteca; a verponoteca.
Interdisciplinologia: a Administraciologia; a Evoluciologia; a Abertismologia; a Autexperimentologia; a Autopesquisologia; a Conscienciometrologia; a Criativologia; a Megapensenologia; a Mentalsomatologia; a Heuristicologia; a Verponologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin inovadora; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o evoluciente; o agente retrocognitor; o intermissivista; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o cons-
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ciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o tenepessista; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o ofiexista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o pesquisador; o verbetólogo; o voluntário; os profissionais da
Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Femininologia: a acoplamentista; a evoluciente; a agente retrocognitora; a intermissivista; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a tenepessista; a inversora
existencial; a maxidissidente ideológica; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a pesquisadora; a verbetóloga; a voluntária; as profissionais da
Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional.
Hominologia: o Homo sapiens neologus; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens autevolutivus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens technologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: inovação evolutiva elementar = aquela de impacto restrito, regional, em
prol da melhoria da qualidade de vida; inovação evolutiva avançada = aquela de impacto planetário, em prol da Reeducaciologia Evolutiva.
Culturologia: a cultura da inovação; a cultura da Autorganizaciologia; a cultura da
Evoluciologia; a cultura da Megapensenologia; a cultura da aprendizagem; a cultura da autossuperação; a cultura da inventividade; a cultura da mudança; a cultura da pesquisa permanente.
Taxologia. Sob a ótica da Administraciologia, são relacionados, na ordem alfabética, 12
aspectos a serem avaliados para o êxito da inovação, visando a evolução:
01. Atitude empreendedora. Ter iniciativa para o desenvolvimento de neoempreendimentos inovadores, analisando a viabilidade e recursos necessários.
02. Autorreciclagem. Ampliar as reciclagens intraconscienciais, qualificando os pensenes e motivando melhorias contínuas.
03. Conectividade. Promover a sinergia entre as áreas tecnológicas, dos saberes e partes
interessadas nas mudanças inovadoras e evolutivas.
04. Confiança. Criar ambiente favorável para neoideias, sem punições dos erros e evitando a insegurança e o medo.
05. Conhecimento. Aprofundar estudos sistemáticos para compreensão do conhecimento acumulado, identificando novas oportunidades de inovação.
06. Conjuntura. Identificar o contexto da economia, evolução social e políticas privadas e públicas, visando atender demandas e tendências.
07. Cosmoética. Apoiar inovações coerentes com o paradigma consciencial, priorizando
a evolução sustentável do Planeta.
08. Criatividade. Incentivar a experimentação, compartilhamento das experiências inovadoras e neoideias, com abertismo para novos paradigmas.
09. Disrupção. Implementar novos modelos mentais com a adoção de medidas disruptivas, descontinuando sistemas tradicionais e miméticos.
10. Liderança. Desenvolver a auto e heteroliderança inovadora com estilos viabilizadores das mudanças necessárias, alavancando a evolução lúcida.
11. Neotecnologias. Integrar as tecnologias atuais e futuras, facilitando o desenvolvimento de neossoluções agilizadoras da produtividade e aprendizagem evolutivas.
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12. Pesquisa. Priorizar a autopesquisa conscienciométrica e a pesquisa científica, utilizando neometodologias promotoras da evolução contínua.
Megatendências. Segundo a Experimentologia, com a aceleração das mudanças tecnológicas é importante ficar atento às principais inovações de impacto, visando adaptações inteligentes e escolhas prioritárias. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 8 megatendências inovadoras
transformadoras e disruptivas para análise:
1. Cidades inteligentes. Integração tecnológica online facilitando a gestão e interação.
2. Educação. Método ativo com tecnologia no paradigma learning by doing.
3. Habilidades mentais. Valorização da criatividade, coragem e empatia.
4. Inteligência artificial. Mudanças aceleradas com a automatização e computação.
5. Internet global. Acesso à informação por todos no Planeta por Internet.
6. Mobilidade urbana. Neotecnologias de logística aérea otimizando o tempo produtivo.
7. Organizações exponenciais. Geração veloz de neonegócios de inovação disruptiva.
8. Serviços digitais. Tecnologias e softwares online substituindo profissões presenciais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inovação evolutiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atitude inovadora: Administraciologia; Neutro.
02. Autoteste da evolução cronológica: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
03. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
04. Cosmovisão verponológica: Cosmocogniciologia; Homeostático.
05. Criatividade evolutiva: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
07. Gestão empresarial consciente: Administraciologia; Neutro.
08. Gestor parapsíquico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
09. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Neopadrão: Sociologia; Neutro.
11. Neoverponidade: Neoverponologia; Homeostático.
12. Omniquestionamento: Pesquisologia; Neutro.
13. Procedimento extrapauta: Autopesquisologia; Neutro.
14. Teática assistencial: Assistenciologia; Homeostático.
15. Zetética: Autopesquisologia; Homeostático.

A INOVAÇÃO EVOLUTIVA POSSIBILITA MUDANÇAS INCREMENTAIS DISRUPTIVAS, COM A INTEGRAÇÃO INTELIGENTE DA PESQUISA NEOVERPONOLÓGICA, GESTÃO EFICAZ
E INTERASSISTENCIALIDADE COSMOÉTICA LIBERTADORA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, analisa os níveis de inovação implementados, visando acelerar a autevolução? Qual o nível de comprometimento nas autopesquisas de neoverpons teáticas interassistenciais?
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;
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glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
652, 653, 655 e 1.131.
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 183 e 184.

A. D.
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INQUIETAÇÃO AVERSIVA AUTOCOGNICIOFÓBICA
(AUTOINCONFLITOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inquietação aversiva autocogniciofóbica é a reação psicossomática autoconflitiva de medo, ansiedade, malestar, autodesencorajamento, insegurança, autovitimização ou
aversão frente à iminência de confrontação diagnóstica e à amplificação da autocognição referentes ao pertúrbio pessoal.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo inquietação provém do idioma Latim, inquietatio, “desassossego;
agitação”. Apareceu no Século XV. O vocábulo aversão deriva também do idioma Latim, aversio, “afastamento; desgosto; ódio; aversão”. Surgiu no Século XVI. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O segundo elemento
de composição cognição vem do idioma Latim, cognitio, radical de cognitium, de cognoscere,
“conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de;
reconhecer”. Apareceu em 1836. O terceiro elemento de composição fobia deriva também do
idioma Grego, phóbos, “ação de horrorizar; amedrontar; dar medo”, através do idioma Francês,
phobie.
Sinonimologia: 1. Emocionalismo autocogniciofóbico. 2. Medo do autodiagnóstico.
Neologia. As 4 expressões compostas inquietação aversiva autocogniciofóbica, mininquietação aversiva autocogniciofóbica, maxinquietação aversiva autocogniciofóbica e megainquietação aversiva autocogniciofóbica são neologismos técnicos da Autoinconflitologia.
Antonimologia: 1. Serenidade autocogniciofílica. 2. Acalmia autodiagnóstica.
Estrangeirismologia: a falta de glasnost; o marketing de autacobertamento doentio.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à capacidade de promoção do autodiagnóstico.
Coloquiologia: a paúra do autenfrentamento.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da inquietação aversiva autocogniciofóbica; o remodelamento patopensênico; os antipensenes; a antipensenidade; os neopensenes homeostáticos;
os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os tautopensenes; a tautopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o clima autopensênico de egocídio; a qualificação da pensenidade materializadora de neorrecins.
Fatologia: a inquietação aversiva autocogniciofóbica; o ponto crítico da autodecisão
evolutiva de abrir mão do traço-fardo; os fatores atenuantes e agravantes de prognóstico da consciência; a busca genuína por soluções cosmoéticas de enfrentamento do pior de si; a autossustentação diante das dificuldades de reciclagem consciencial; o nível de destreza da avaliação autoconscienciometrológica; o rubor facial perante as refutações cosmoéticas do curso Conscin-Cobaia Voluntária da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); o medo de reciclar-se chancelado pela evitação cronicificada quanto à participação em dinâmicas parapsíquicas, cursos, tertúlias, minitertúlias e eventos conscienciológicos de autexposição pública; a apriorismose esquizofrenogênica evidenciada pela autodesconexão consentida
quanto à percepção clara e precisa dos fatos e parafatos; a convicção grupal inamovível a partir de
acordos tácitos de descompromisso com a análise judiciosa da realidade; o nó em pingo d’água
quanto à supervalorização da realidade pessoal; a tendência performática de maquiar o próprio nível de lucidez, a todo custo; o faz-de-conta antievolutivo; o travão consciencial inabordável, preservado a 7 chaves; a frustração diante dos resultados da autopesquisa; a tergiversação cavilosa
de ocultação das mazelas pessoais; o desejo velado de não ter de trabalhar a mazela pessoal;
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a frustração diante do refluxo patológico; o parêntese patológico diante do autodiagnóstico; a desistência da consecução da autoprescrição; o autenfrentamento abandonado; a autoculpa debilitante da força presencial; a avidez por estar sempre no controle; a terapêutica da teatralização superficial do dia a dia; a aceitação da irresistibilidade do fato de o diagnóstico preceder a autocura;
a efervescência mentalsomática do autenfrentamento evolutivo; a autenticidade maxilibertária;
o orgulho comedido e dosificado de ser quem é; a aprendizagem da autopacificação diante da autanálise conscienciométrica; o olhar-de-riso de autocontentamento frente à verificação do resultado dos autotrafores aplicados; a conquista marcante da reciclagem prazerosa; a ausência de autorrepressões intoxicantes; o cultivo lúcido da autopacificação autodiagnosticológica; a opção atilada pelas tarefas assistenciais relevantes; a inabilidade evolutiva pessoal aceita com naturalidade,
sem firulas; a reciclagem prazerosa habitual do evoluciente 5 estrelas; a estabilidade emocional
frente à autopesquisa; o desenvolvimento das habilidades metacognitivas paraterapêuticas no dia
a dia; a racionalidade de gerenciamento da autocognição holossomática; a necessidade da qualificação da intenção para enxergar a si mesmo; o ato de fazer acontecer quanto à saúde pessoal;
a paz interior e a certeza íntima da evolução para todos, inclusive para si, apesar da inevitável presença de trafares ainda carentes de abordagem; a capacidade em fazer a verificação da autorrealidade sem melindres; a sabedoria na verificação e correção dos autenganos; o nível de percepção
de auteficácia consciencioterápica traduzindo a autoconfiança da consciência na promoção da autocura.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética parapsíquica pessoal; os insights extrafísicos quanto aos pontos cegos pessoais; a parapreceptoria evolutiva; a desaprendizagem dos vícios pensênicos na primeira aula do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a amplificação megachacral.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amizade raríssima–intercâmbio de Paratecnologia Evolutiva; o sinergismo cognição da conscin–paracognição da consciex; o sinergismo autavaliação-autorreperspectivação; o sinergismo patológico narcisismo-inautenticidade; o sinergismo ponderação-ectoplastia; o sinergismo pacificação íntima–autocognição; o sinergismo equipin-equipex.
Principiologia: o princípio de ninguém curar ninguém na aceitação dos limites cosmoéticos da heterassistência; o princípio de o menos doente ajudar o mais doente no chancelamento
da interdependência paraterapêutica evolutiva; o princípio do cético otimista cosmoético (COC)
na profilaxia da reação emocional precipitada perante os feedbacks alheios; o princípio da descrença (PD) às autocertezas fossilizantes; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) em permanecer saudável; o princípio da prioridade compulsória (PPC) no delineamento dos autodesassédios; o princípio de não deixar a doença prevalecer nas manifestações pessoais.
Codigologia: a elaboração paraterapêutica do código pessoal de Cosmoética (CPC);
a construção do código grupal de Cosmoética (CGC) a partir do movimento autoconsciencioterápico de cada conscin pertencente ao grupo; o código duplista de Cosmoética (CDC) representativo da inteligência evolutiva (IE) do casal; os códigos sociais patológicos tácitos regressivos;
o código pessoal vigente explicitador da autopensenidade; a subcerebralidade embutida no código
de honra pessoal; o código mental apriorista.
Teoriologia: a teoria do autesforço evolutivo na repetição paciente do hábito sadio; a teoria do porão consciencial traduzido pela acomodação antievolutiva; a teoria da inteligência
moldável na eficácia da atualização da autoimagem; a teoria da inteligência evolutiva aplicada
à autorreeducacão permanente; a teoria das interprisões grupocármicas relacionadas à gravidade
dos autexemplos patológicos; a teoria da reurbanização extrafísica na qualificação do conscienciômetra frente à assistência às consréus.
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Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do meganível da autoconsciência; a técnica da circularidade; a técnica do autenfrentamento contínuo; a técnica da ação
pelas prioridades; a técnica das 50 vezes mais; a técnica das compensações intraconscienciais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório consciencioterápico da Organização Internacional de
Consciencioterapia (OIC); o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível
da Tenepessologia.
Efeitologia: o efeito da autoconflitividade na perpetuação da obtusidade consciencial;
o efeito do autodespojamento na recuperação dos megacons; o efeito de saber ser evoluciente sobre a qualidade do terapeuta; o efeito da habilidade em aprender sobre a qualidade do docente;
o efeito de saber ser assistido sobre o holopensene do assistente; o efeito da reverificabilidade
sobre as conclusões equivocadas; o efeito da clareza mental sobre os pontos de obscuridade autopensênica.
Neossinapsologia: o abertismo autodiagnóstico mantenedor de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo evolutivo autodesconstrução-autorreconstrução; o ciclo doentio rancor-revide após a recepção do feedback desconfortável; o ciclo autolibertador heteroperdão-alívio-autaprazimento; o ciclo fracasso-sucesso evolutivo.
Enumerologia: a inquietação aversiva autocogniciofóbica ocasional; a inquietação
aversiva autocogniciofóbica rotineira; a inquietação aversiva autocogniciofóbica individual; a inquietação aversiva autocogniciofóbica coletiva; a inquietação aversiva autocogniciofóbica inconsciente; a inquietação aversiva autocogniciofóbica autoconsciente; a inquietação aversiva autocogniciofóbica superada.
Binomiologia: o binômio verdade-limite na abordagem consciencial; o binômio saúde-doença; o binômio caneta-papel; o binômio travão intocado–postergação da maturidade; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio intelectualidade-parapsiquismo; o binômio força presencial–atração de olhares atentos.
Interaciologia: a interação regressiva terapeuta esquivo em ser evoluciente–docente hesitante em assumir a própria ignorância; a interação tenepes-autoconsciencioterapia.
Crescendologia: o crescendo autenfrentamento laborioso atual–autossuperação traquejada vindoura.
Trinomiologia: o trinômio inteligência autoconsciencioterápica–parafetividade terapêutica–ação trafaricida; o trinômio automaterpensene-paramaterpensene-neomaterpensene;
o trinômio autoconfiança-autossegurança-generosidade; o trinômio autanálise-experimentaçãoreverificação; o trinômio antevisão–renovação do autoplanejamento–reajustamento de rota evolutiva; o trinômio autodiscernimento-autodesempenho-modéstia.
Polinomiologia: o polinômio preservação da autoimagem–esquiva do enfrentamento–
–autoincapacitação–estagnação evolutiva.
Antagonismologia: o antagonismo autocognição / anticognição; o antagonismo aquietação / inquietação; o antagonismo evolutivo problema / solução; o antagonismo doença / cura;
o antagonismo afeição / aversão; o antagonismo coragem / pusilanimidade; o antagonismo megafoco / autodispersividade.
Paradoxologia: o paradoxo do workaholism enquanto fuga do trabalho evolutivo; o paradoxo de constatar a evidência lógica das ilogicidades pessoais.
Politicologia: a lucidocracia; a meritocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia;
a assistenciocracia; a terapeuticocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da evolução para todos.
Filiologia: a experimentofilia; a autognosiofilia; a neofilia; a decidofilia; a patofilia;
a conscienciofilia.
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Fobiologia: a autocogniciofobia; a decidofobia; a assistenciofobia; a cosmoeticofobia;
a fronemofobia; a hipengiofobia; a lucidofobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da banalização do autodiagnóstico; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da mediocrização consciencial; a síndrome
da pré-derrota; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da apriorismose.
Maniologia: a fracassomania.
Holotecologia: a atencioteca; a evolucioteca; a consciencioterapeuticoteca; a holomnemoteca; a heuristicoteca; a experimentoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Autoinconflitologia; a Autocosmoeticologia; a Autoconsciencioterapia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Homeostaticologia; a Autevoluciologia;
a Paracerebrologia; a Autoconscienciometrologia; a Autocosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o agendador consciencioterápico; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o paratecnólogo; o pararreabilitador; o paraenfermeiro; o assistente parassocial.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a agendadora consciencioterápica; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a paratecnóloga, a pararreabilitadora; a paraenfermeira; a assistente parassocial.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiotherapeuticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens heuristicus;
o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: a mininquietação aversiva autocogniciofóbica = o frio na barriga diante
da autavaliação; a maxinquietação aversiva autocogniciofóbica = o surto de agressividade hostil
em resposta à impactoterapia cosmoética destrutiva; a megainquietação aversiva autocogniciofóbica = o fechadismo cronicificado promotor da inabordabilidade heterocrítica.
Culturologia: a cultura do perfeccionismo; a cultura da gratidão.
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Tabelologia. De acordo com a Parassemiologia, eis 10 exemplos de traços de manifestação consciencial associados à inquietação aversiva autocogniciofóbica e à autocogniciofilia,
descritos em ordem alfabética:
Tabela – Traços de Manifestação Consciencial
Nos

Inquietação Aversiva
Autocogniciofóbica

Autocogniciofilia

01.

Acobertamento do pior de si

Glasnost

02.

Alienação evolutiva

Pacificação autoconscienciométrica

03.

Apriorismo reconfortante

Recin prazerosa

04.

Duelo de argumentos pessoais

Intercompreensão

05.

Egovisão

Cosmovisão

06.

Esquiva de feedbacks

Acolhimento de heterocrítica

07.

Impulsividade autavaliativa

Autorreflexão de 5 horas

08.

Navalha

Bisturi

09.

Tribunal de acusação

Enfermaria de reabilitação

10.

Workaholism

Conscin-cobaia
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inquietação aversiva autocogniciofóbica, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Autoconstrangimento cosmoético mínimo: Cosmoeticologia; Nosográfico.
02. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
03. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
04. Defeito desfeito: Autorrecexologia; Homeostático.
05. Erro evolutivo crasso: Errologia; Nosográfico.
06. Exemplo silencioso: Exemplologia; Homeostático.
07. Inteligência autoconsciencioterápica: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
08. Know-how evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
09. Negocinho evolutivo: Evoluciologia; Nosográfico.
10. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
11. Paracientista: Experimentologia; Homeostático.
12. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
13. Racionalidade empírica conscienciológica: Holopesquisologia; Neutro.
14. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
15. Trinômio prioridade-desafio-autossuperação: Recexologia; Homeostático.

A APLICAÇÃO AUTABSOLUTISTA DA COSMOÉTICA
DESTRUTIVA SOBRE A INQUIETAÇÃO AVERSIVA AUTOCOGNICIOFÓBICA É MEDIDA EVOLUTIVA DE PACIFICAÇÃO
AUTOCONSCIENCIOMÉTRICA E DE RECIN PRAZEROSA.

Enciclopédia da Conscienciologia

12701

Questionologia. Qual o nível presumido por você, leitor ou leitora, de manifestação de
inquietação aversiva autocogniciofóbica? O padrão de fuga quanto à amplificação da autocognição dos trafares pessoais é usual?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia;100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 142.
2. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 571 a 676.

M. A. A.
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INSEGURANÇA INSTITUCIONAL
(SOCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A insegurança institucional é a ausência da proteção dos cidadãos, locais,
residências, ambientes, escritórios, veículos, bens e objetos da vida desenvolvida dia a dia, em
função dos riscos circunvolventes, perigos onipresentes, ameaças, assaltos, sequestros, saques, arrastões e tragédias da atualidade terrestre, característica da anomia em certos Estados.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo in provém do idioma Latim, in, “privação; negação”. O vocábulo
segurança procede também do idioma Latim, securus, “tranquilo; calmo; seguro; que não teme;
que não receia”, composto por sine, “sem”, e cura, “inquietação; aflição; angústia; cuidado; guarda; vigia; superintendente; objeto ou causa de cuidados”. Surgiu no Século XIV. O termo insegurança apareceu no Século XX. A palavra institucional deriva do mesmo idioma Latim, institutio,
“criação; formação”. Surgiu em 1905.
Sinonimologia: 01. Insegurança ambiental. 02. Insegurança grupal. 03. Insegurança social. 04. Desproteção grupal; inseguridade geral. 05. Ansiedade coletiva; colapso da segurança;
desassossego grupal. 06. Psicose da insegurança. 07. Ausência de esquemas de proteção.
08. Ameaça social. 09. Distopia social; periculosidade social. 10. Terrorismo.
Neologia. As duas expressões compostas insegurança institucional incompreendida e insegurança institucional compreendida são neologismos técnicos da Sociologia.
Antonimologia: 1. Segurança social. 2. Segurança grupal. 3. Segurança ambiental.
4. Proteção existencial. 5. Segurança global. 6. Preservação da integridade das conscins.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à segurança institucional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da segurança social; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a insegurança institucional; o desequilíbrio do governo; o Estado a perigo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da evolução grupocármica.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociólogos.
Efeitologia: o efeito social dos arrastões patológicos.
Ciclologia: o ciclo anômico da cultura da impunidade.
Binomiologia: o binômio ordem-progresso.
Antagonismologia: o antagonismo segurança social / insegurança social.
Politicologia: a democracia; a asnocracia.
Legislogia: as leis humanas ineficazes em função da cultura da impunidade.
Filiologia: a sociofilia.
Holotecologia: a socioteca.
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Interdisciplinologia: a Sociologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Intrafisicologia; a Grupocarmologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Politicologia; a Pacifismologia;
a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens institutionalis; o Homo sapiens insecurus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens consbel; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens vigilans.
V. Argumentologia
Exemplologia: insegurança institucional incompreendida = a combatida com paliativos,
sem eficácia, deixando grassar os governos regionais paralelos; insegurança institucional compreendida = a combatida com eficácia, empregando todos os recursos de defesa da estabilidade do
Estado Moderno, sem governos regionais paralelos.
Culturologia: a cultura da segurança social.
Exigência. No âmbito da Conscienciocentrologia, devido às reurbanizações extrafísicas,
à explosão demográfica e à proliferação das consréus ressomadas, a garantia da segurança é exigida em todas as áreas e contextos das atividades humanas no início do Terceiro Milênio.
Paroxismo. A união do Homo sapiens reurbanisatus com o Homo sapiens bellicosus levou a premência inarredável e insubstituível da segurança pessoal, grupal e coletiva, ao paroxismo jamais visto anteriormente na vida intrafísica neste planeta.
Brasil. Em 2005, o crescendum desigualdade econômica–desigualdade social, extremo,
vigente no Brasil, tornou-o o segundo país mais violento da América Latina, depois da Colômbia,
descrito com perfil análogo ao de países da África e do Oriente. Há o clima implícito de guerra
civil no Brasil contemporâneo.
Violentólogo. Na Colômbia, o especialista em violência social é conhecido por “violentólogo”.

Enciclopédia da Conscienciologia

12704

Socin. As chacinas, massacres (Carandiru, Candelária, Eldorado de Carajás), guerras de
gangues, incêndios de seres vivos (mendigos, índios), estupros seguidos de assassinatos, grupos
de extermínio e serial killers ilícitos (assassinatos em série) atuantes nas metrópoles, apontam
significativo percentual de consréus ressomadas compondo a atual Sociedade violenta brasileira.
Especialistas. Há especialistas – acostumados ao trabalho de segurança em áreas de
guerra em Angola, Moçambique e Serra Leoa, na África – considerando sobremaneira mais difícil
o trabalho de prevenção realizado na área urbana do Rio de Janeiro.
Realidades. Neste particular, há duas realidades quanto à prevenção a serem consideradas:
1. Explícita. Na guerra explícita e aberta, na África, a pessoa sabe onde é a fronteira,
a hora da troca da guarda e até a hora do bombardeamento.
2. Mascarada. Na guerra mascarada – a realidade atual (Ano-base: 2008) da vida carioca – não se sabe quando e nem onde vai estourar o tiroteio.
Impacto. Qualquer pessoa pode estar em casa, dentro do carro ou nas ruas do Rio de Janeiro e receber o impacto da bala perdida.
Paradoxo. Segundo os preceitos da Holomaturologia, somente a recuperação maior dos
megacons, os cons magnos relativos às nuanças da inteligência evolutiva, por amplo número de
conscins, pode solucionar, a longo prazo, a condição do paradoxo cosmoético atual (Ano-base:
2008). Esta atitude deve surgir das personalidades lúcidas, universalistas, libertárias e desejosas
de assistir às tribos das consréus ressomadas, ao mesmo tempo, precisando, inevitavelmente, de
manterem técnicas de segurança discriminatórias para poderem sobreviver.
Megacons. Os megacons recuperados trazem novos níveis de autodiscernimento, priorização, cognição e holomaturidade às pessoas, capazes de minimizarem os efeitos deletérios das
discriminações impostas à coexistência turbulenta na reeducação das conscins com os arrastões
patológicos das consréus belicistas ressomadas.
Privacidade. A privacidade moderna, com o emprego das medidas de segurança, praticamente impostas pelas injunções críticas da própria vida intrafísica, foi inserida recentemente
nesta listagem dos 10 agentes controladores, modernos, das pessoas, aqui dispostos na ordem funcional:
01. Estado.
02. Polícia.
03. Receita Federal.
04. Bancos.
05. Mídias.
06. Informática.
07. Corporações.
08. Segurança.
09. Privacidade.
10. Coleiras do ego.
Estado-babá. Em função da insegurança institucional, os excessos governamentais do
Grande Irmão começam a aparecer atuantes no cenário mundial, por exemplo, na Inglaterra, onde
já existia, em 2004, 4 milhões de câmeras de vigilância espalhadas pelo país. Cada morador estava sendo captado pelas câmeras nada menos de 300 vezes por dia, muitos dos aparelhos instalados sem qualquer aviso.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a insegurança institucional, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alcova blindada: Intrafisicologia; Homeostático.
02. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Anomia: Intrafisicologia; Nosográfico.
04. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autocontingenciamento: Intrafisicologia; Neutro.
06. Cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Holopensene perversor: Holopensenologia; Nosográfico.
08. Ilha de consciencialidade: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Terra-de-todos: Intrafisicologia; Homeostático.
10. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

ESTA DIMENSÃO HUMANA NÃO É PARADISÍACA. NINGUÉM RESSOMA PARA SER INOCENTE-ÚTIL. A CONSCIN
ROMÂNTICA PODE SER IMATURA, INGÊNUA, COMPLACENTE, INEFICAZ E ATÉ CONIVENTE COM O PIOR.
Questionologia. Como vive você, leitor ou leitora, perante a segurança institucional?
Você já foi vítima de atos coercitivos da insegurança social?
Bibliografia Específica:
1. Duarte, Fernando; “Estado-babá”, a Mais Nova Polêmica de Blair; O Globo; Jornal; Diário; Ano LXXX;
N. 26.072; Caderno: 1o; Seção: O Mundo / Ciência e Vida; 1 foto; Rio de Janeiro, RJ; 24.12.04; página 26.
2. Luiz, Edson; Rio Alerta: Violência causa “Desastre Social”; O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano
125; N. 40.377; Caderno: Cidades; 1 foto; São Paulo, SP; 05.05.04; capa do caderno.
3. Marqueiro, Paulo; & Schmidt, Selma; Uma Pessoa é Vítima de Bala Perdida a cada Dois Dias no Rio;
O Globo; Jornal; Diário; Ano LXXIX; N. 25.683; Seção: Rio; 2 fichários; 4 fotos; Rio de Janeiro, RJ; 30.11.03; primeira
página (chamada) e 18.
4. 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 863 e 864.
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INSEPARABILIDADE GRUPOCÁRMICA
(GRUPOCARMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inseparabilidade grupocármica é a condição, imposta pela evolução
consciencial, da união existencial ou experiencial prolongada e, obviamente, inevitável, dos compassageiros evolutivos do mesmo grupocarma, através do perpassar dos milênios.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo inseparabilidade vem do idioma Latim, inseparabilitas, “inseparabilidade”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo grupo provém do idioma Italiano, gruppo, “nó;
conjunto; reunião”, derivado do idioma Germânico, kruppa, equivalente ao idioma Frâncico,
kruppa, “massa arredondada”. Apareceu no Século XVIII. A palavra carma procede do idioma
Sânscrito, karma-a, “ação; efeito; fato”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Inerência grupocármica. 2. Convivialidade compulsória. 3. Grupalidade imposta.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo separação:
inseparável; inseparabilidade; separada; separado; separador; separadora; separa-o-visgo; separar; separata; separatismo; separatista; separativo; separatório; separatriz; separável.
Neologia. As 4 expressões compostas inseparabilidade grupocármica, inseparabilidade
grupocármica intimológica, inseparabilidade grupocármica exteriológica e inseparabilidade
grupocármica transmigraciológica são neologismos técnicos da Grupocarmologia.
Antonimologia: 1. Regressismo egocármico. 2. União holocármica.
Estrangeirismologia: a conscientia transmigrans.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à aplicação da inteligência evolutiva (IE).
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Grupocarmalidade: destinos entrelaçados. Ninguém perde ninguém.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade.
Fatologia: os milhões de consciências de cada grupo evolutivo; o grupo evolutivo específico de cada consciência; a interassistencialidade; a convivialidade natural entre as conscins;
o fato de os afins se atraírem; a consciencialidade gregária; o Homo sapiens serenissimus na condição de modelo evolutivo; a recomposição grupocármica; a intercooperação; a intercompreensão; a amortização evolutiva; os estigmas grupocármicos; os vínculos interconscienciais.
Parafatologia: a inseparabilidade grupocármica; a interprisão grupocármica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da convivialidade interconsciencial; o princípio da empatia
evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da megafraternidade.
Tecnologia: a técnica de se viver em grupo; a técnica da maxiproéxis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Grupocarmologia.
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Efeitologia: o efeito arrastante do bom exemplo.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação mãe-filho; a interação homem-mulher; a interação assistente-assistido; a interação professor-aluno; a interação empregador-empregado; a interação cérebro-paracérebro; a interação consciencioterapeuta-evoluciente.
Crescendologia: o crescendo minipeça interassistencial–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência.
Polinomiologia: o polinômio pré-casal–casal incompleto–casal íntimo–casal parapsíquico.
Antagonismologia: o antagonismo desafeição-perdão.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da afinidade evolutiva.
Filiologia: a evoluciofilia; a conviviofilia; a xenofilia.
Fobiologia: a conviviofobia.
Sindromologia: a síndrome do autismo; a síndrome do canguru.
Holotecologia: a convivioteca; a gregarioteca; a sociologicoteca; a evolucioteca; a elencoteca; a psicossomatoteca; a retrocognoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Genética; a Parageneticologia; a Cronobiologia; a Cosmoeticologia; a Holocarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens gregarius; o Homo
sapiens cognopolita; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens communicabilis; o Homo sapiens evolutiologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: inseparabilidade grupocármica intimológica = a condição da conscin ainda agrilhoada aos liames predominantes da família nuclear; inseparabilidade grupocármica exteriológica = a condição da conscin já se expandindo predominantemente nas relações sociais mais
amplas; inseparabilidade grupocármica transmigraciológica = a condição da consréu em vias de
ser transmigrada para outro planeta evolutivamente inferior à Terra.
Culturologia: a cultura da inteligência evolutiva.
Taxologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, a condição da inseparabilidade grupocármica, fundamentada na evolução consciencial, pode ser classificada, por exemplo, em 3 categorias básicas, aqui dispostas na ordem funcional:
1. Intimologia: a separação mínima; a Intrafisicologia; a família nuclear; o casal íntimo;
a dupla evolutiva; o matrimônio; a Sexologia; a prole; a vida doméstica; o mesmo teto; a Proxêmica Máxima; a pele a pele; o poro a poro; o chacra a chacra; a vida consanguínea; a árvore genealógica; a Genealogia; a parentela; a Genética; o matriarcado; o patriarcado; a monarquia.
2. Exteriologia: a separação intermediária; o casal incompleto; as amizades; os companheiros; a vida de conscins; as comunidades intrafísicas (comunins); o círculo social; as reuniões
sociais; a vizinhança; o celular; os E-mails; as visitações; os jantares no clube; a Distancêmica
Mínima; a Cronologia Intraterrestre; as parcerias; as sociedades; as coleiras sociais do ego; a democracia; o mesmo planeta.
3. Transmigraciologia: a separação máxima; a Intermissiologia; a vida de consciexes;
as comunidades extrafísicas (comunexes); o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); os translados em grupos; a Distancêmica Máxima; a Paracronologia Extraterrestre; a Parageneticologia;
a Visitologia; os planetas diferentes.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inseparabilidade grupocármica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
04. Casal incompleto: Conviviologia; Neutro.
05. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
06. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
07. Elo: Evoluciologia; Neutro.
08. Grupopensene: Materpensenologia; Neutro.
09. Interassedialidade: Grupocarmologia; Nosográfico.
10. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
11. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
12. Microminoria evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
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A INSEPARABILIDADE GRUPOCÁRMICA É ASSUNTO GRAVE E INAFASTÁVEL PARA QUALQUER CONSCIN LÚCIDA,
EM TODA CONDIÇÃO EVOLUTIVA, DESDE O PRÉ-SERENÃO VULGAR AO EVOLUCIÓLOGO, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já superou os percalços da Intimologia e chegou,
predominantemente, aos desafios da Exteriologia? Já tem noção teática da Transmigraciologia?
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INSÔNIA
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A insônia é a dificuldade de adormecer ou manter o sono, caracterizando
distúrbio ou disfunção quando excede o período de 30 dias, independentemente de problema de
ordem física e sem utilização de substâncias capazes de alterar o ato de dormir.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo insônia deriva do idioma Latim, insomnia, “falta de sono”. Surgiu
em 1817.
Sinonimologia: 1. Distúrbio do sono; doença do sono; insonolência. 2. Assonia.
3. Agripnia; anipnia. 4. Vigilância; vigília física ordinária (VFO).
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo insônia: insoniar; insoniosa; insonioso; insonolência.
Neologia. As duas expressões compostas insônia aguda e insônia crônica são neologismos técnicos da Somatologia.
Antonimologia: 1. Sono. 2. Sonolência; hipersônia. 3. Hipnagogia. 4. Hipnopompia.
5. Entorpecimento psíquico. 6. Projeção consciente (PC). 7. Polissonografia. 8. Sonoteca.
Estrangeirismologia: a wakefulness; o tossing and turning; a pervigilium; a nuit blanche; a mentis defatigatio; o jet lag; o sleep switch.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente do autodiscernimento quanto ao emprego sadio do corpo.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: − Insônia:
autovigilância doentia. Ocorrem insônias enriquecedoras.
Coloquiologia. O ditado popular: – Quem com a insônia se deita, acha a cama malfeita.
A expressão popular do convívio diário: – Durma bem!
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Somatologia; os insonopensenes; a insonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a insônia; a insônia leve; a insônia moderada; a insônia grave; a insônia psicofisiológica; a insônia idiopática; a vigília prolongada; os distúrbios do sono; o ato de acordar
cansado; as olheiras; a agripnocoma; a cacossonia; a sonipatia; a vacuidade psíquica; os bocejos
repetidos; os cochilos; a sensação dos olhos pesados; o descuido da carga horária de sono; o ciclo
circadiano; o relógio biológico; o adormecimento; o entorpecimento; a melatonina; as alterações
do sono provocadas pela idade; os problemas de consciência; as perturbações de humor; as expectativas aflitivas; as escalas de trabalho; a tendência ao perfeccionismo; o bruxismo; os soníferos
do momento; o medicamento Sonhare; o quase-vício.
Parafatologia: a falta do estado vibracional (EV) profilático; a falta de Higiene Consciencial; a falta de desassim; a heterassedialidade; a ausência da alcova energeticamente blindada;
a euforin descontrolada; a inabilidade para lidar com os posfácios dos originais fetais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intoxicação-insônia; o sinergismo falta de dinheiro–medo do desemprego–epidemia da insônia; o sinergismo estresse-insônia; o sinergismo insônia-distúrbios; o sinergismo soníferos–insônia de rebote; o sinergismo Higiene Consciencial–relax;
o sinergismo relaxamento psicofísico–facilidade para adormecer.
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Principiologia: o princípio da preservação da vida.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à conduta moral e aos
cuidados com a saúde holossomática.
Teoriologia: a teoria do compléxis na proéxis.
Tecnologia: a técnica do relaxamento físico progressivo; a técnica do biofeedback;
a técnica de afundamento no colchão; a técnica dos hábitos sadios e das rotinas úteis.
Voluntariologia: a condição do voluntário bem disposto.
Laboratoriologia: o laboratório de análises clínicas; o laboratório de sono; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível dos Reciclantes
Existenciais.
Efeitologia: os efeitos nocivos da carga horária de sono mal atendida; os efeitos prejudiciais da insônia no absenteísmo do trabalhador; os efeitos financeiros negativos da insônia; os
efeitos debilitantes da insônia infantil nos pais; os efeitos benéficos do sono reparador.
Neossinapsologia: as neossinapses prejudicadas pela falta do repouso holossomático.
Ciclologia: o ciclo vigília física ordinária–sono; o ciclo claro-escuro; o ciclo atividades
diurnas–atividades noturnas; o ciclo insônia-depressão.
Binomiologia: o binômio noite sem dormir–mal humor; o binômio evento traumático–
–insônia; o binômio incômodo físico–insônia; o binômio intoxicação física–noite maldormida.
Interaciologia: a interação postergação-preocupação; a interação faixa etária–carga
horária de sono; a interação noites mal dormidas–envelhecimento precoce; a interação substâncias tóxicas–insônia; a interação sonífero–sono superficial; a interação variação hormonal ginossomática–sensibilidade à insônia; a interação dor-insônia; a interação estômago cheio–dificuldade para dormir; a interação jet lag–alteração do sono; a interação horário irregular de trabalho–insônia; a interação quantidade de sono–qualidade de sono; a interação ambiente tranquilo–sono reparador; a interação ergonomia–bom sono.
Crescendologia: o crescendo insônia–outras doenças; o crescendo cansaço-estresse-estafa; o crescendo insônia–queda da produtividade.
Trinomiologia: o trinômio assim antipática–pesadelo–insônia; o trinômio sonolência-fadiga-acidente; o trinômio envelhecimento-depressão-insônia; o trinômio polissonográfico eletrencelafalograma-eletrooculograma-eletromiograma.
Polinomiologia: o polinômio soníferos–efeitos colaterais–perda do efeito–dependência
bioquímica; o polinômio dieta balanceada–exercícios físicos–higiene mental–sono reparador.
Antagonismologia: o antagonismo vigília / sono; o antagonismo insônia noturna / sonolência diurna; o antagonimo sono natural / sono medicamentoso; o antagonismo bons dormidores / maus dormidores.
Paradoxologia: o paradoxo de a vigília contínua reduzir a lucidez; o paradoxo do sono
não reparador.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana.
Filiologia: a somatofilia; a ajustofilia; a recexofilia.
Fobiologia: a hipnofobia; a aupniafobia; a disciplinofobia; a ergofobia; a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome da fase atrasada do sono; a síndrome da fase adiantada do
sono; a síndrome das pernas inquietas; a síndrome do comer ou beber noturno; as síndromes das
apneias–hipopneias obstrutivas do sono; a síndrome de abstinência dos psicotrópicos; a síndrome do negativismo; a síndrome da fadiga crônica (SFC); a síndrome da mudança rápida de fuso
horário; a síndrome do climatério; as síndromes orgânicas cerebrais.
Maniologia: a semitoxicomania; a alcoolomania; a farmacomania; a monomania.
Mitologia: os personagens Hipnos (Deus do sono), Morféu (filho de Hipnos, Deus do
sonho) e Tanatos (Deus da morte), da Mitologia Grega.
Holotecologia: a sonoteca; a fisiologicoteca; a somatoteca; a antissomatoteca; a higienoteca; a laboroteca; a maturoteca; a proexoteca; a psicossomatoteca.

Enciclopédia da Conscienciologia

12712

Interdisciplinologia: a Somatologia; a Biorritmologia; a Cronobiologia; a Cronopsicofisiologia; a Fisiologia Humana; a Biologia Humana; a Ergonomia; a Nosografologia; a Parapatologia; a Homeostaticologia; a Holossomaticologia; a Consciencioterapeuticologia; a Medicina
Psicossomática.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin maldormida; a conscin sem dormir; a conscin tensa; a conscin
preocupada; a conscin viciada; a conscin doente.
Masculinologia: o tresnoitado; o atordoado; o estonteado; o estremunhado; o tararaca;
o azonzado; o semitonto; o semiacordado; o cochilador; o inventor Thomas Alva Edison (1847–
–1931); o hipnobata; o hipnopata; o corujão; o insonioso; o insone.
Femininologia: a tresnoitada; a atordoada; a estonteada; a estremunhada; a tararaca;
a azonzada; a semitorta; a semiacordada; a cochiladora; a atriz Marilyn Monroe (nascida Norma
Jeane Mortenson, 1926–1962); a hipnobata; a hipnopata; a corujona; a insoniosa; a insone.
Hominologia: o Homo sapiens insomnis; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens desaequilibratus; o Homo sapiens
autoconscientiotherapicus; o Homo sapiens imperturbabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: insônia aguda = a dificuldade para dormir durante período limitado de
tempo; insônia crônica = a dificuldade para dormir durante tempo prolongado.
Culturologia: a cultura da saúde e bem-estar.
Taxologia. Eis 12 manifestações diferentes de insônia, listadas em ordem alfabética:
01. Insônia aprendida: a dificuldade para iniciar ou manter o sono com base em razões
psicológicas, tal como insônia durante período de estresse, porém mantida após o mesmo ter desaparecido.
02. Insônia de início ou primária: a dificuldade para adormecer ao deitar-se.
03. Insônia de manutenção ou intermitente: o ato de acordar diversas vezes durante
a noite.
04. Insônia de rebote: a piora do sono logo após a interrupção de medicação usada para
tratar a insônia primária. Costuma ser breve, mas interpretada erroneamente pelo paciente como
indicação para continuar ou aumentar a medicação.
05. Insônia de última hora ou terminal: o despertamento muito antes do horário pretendido, sem sentir-se descansado e não conseguindo voltar a dormir.
06. Insônia familiar fatal: o transtorno genético causado por mutação da proteína príon
no cérebro. Causa progressiva insônia e por fim demência. A morte ocorre cerca de 18 meses
após o início dos sintomas.
07. Insônia idiopática: a insônia com início na infância e permanência na adultidade.
08. Insônia induzida: a insônia provocada, por exemplo, a utilizada enquanto instrumento de tortura.
09. Insônia paradoxal: a pseudoinsônia na qual o portador garante não dormir, mas as
pessoas próximas o vêem adormecer. O portador se queixa, embora não tenha nenhum prejuízo.
10. Insônia primária: a insônia enquanto doença em si.
11. Insônia secundária: a insônia consequente de algo, por exemplo, sintoma de moléstias psiquiátricas e neurológicas, males cardíacos ou pulmonares, distúrbios hormonais.
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12. Insônia subjetiva: a queixa de dormir mal e de sofrer no dia seguinte, porém quando a máquina do sono é conectada ao paciente, observa-se normalidade na linha do sono.
Terapeuticologia: os exercícios físicos regulares; o relaxamento psicofisiológico; a higiene do sono; a terapia de controle dos estímulos; a terapia de restrição do tempo no leito; a polissonografia; a sonoterapia; a cronoterapia; a fototerapia; a acupuntura; a resolução dos conflitos;
o tratamento de saúde; a terapia cognitivo-comportamental; a consciencioterapia; o tratamento
psiquiátrico; a combinação de terapia farmacológica e não-farmacológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a insônia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alcova contaminada: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
03. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
04. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
05. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autopostura viciada: Etologia; Nosográfico.
07. Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
08. Consciência harmonizada: Harmoniologia; Homeostático.
09. Estafa intelectual: Experimentologia; Nosográfico.
10. Megaperigo dos efeitos mediatos: Paracronologia; Nosográfico.
11. Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
12. Soma: Somatologia; Neutro.
13. Técnica da sesta: Somatologia; Homeostático.
14. Trabalho antelucano: Autexperimentologia; Homeostático.
15. Tranquilidade: Serenologia; Homeostático.

DORMIR É NECESSÁRIO À SAÚDE CONSCIENCIAL. A INSÔNIA PREJUDICA OS AUTODESEMPENHOS DA CONSCIN,
CAUSANDO-LHE DIMINUIÇÃO DA CONCENTRAÇÃO, HIPOMNÉSIA, FADIGA, IRRITABILIDADE E ERROS COTIDIANOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sofre de insônia? Já pesquisou as causas da insônia e procurou tratamento especializado?
Bibliografia Específica:
01. Albernaz, Pedro Luiz Mangabeira; Org.; Durma Bem, viva melhor; 96 p.; 8 caps.; 6 enus.; 1 escala; 5 fotos; 17 ilus.; 1 teste; 21 x 14 cm; br.; MG Editores; São Paulo, SP; 2007; páginas 29 e 33 a 39.
02. Campbell, Robert J.; Dicionário de Psiquiatria (Psychiatric Dictionary); trad. Álvaro Cabral; X + 644
p.; glos. 8.881 termos; 5 tabs.; 20 refs.; 24 x 17 x 3 cm; br.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 1986; página 407.
03. Marchiori, Berta; Pesquisa diz que TV demais duplica Insônia; Artigo; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 84; N. 27.465; Seção: Mundo / Comportamento; São Paulo, SP; 13.06.04; página A19.
04. Martinez, Denis; Insônia na Prática Clínica; apres. Sérgio Tufik; 240 p.; 13 caps.; 46 enus.; 3 esquemas;
30 gráfs.; 5 ilus.; 1 questionário; 5 tabs.; 7 testes; alf.; 23 x 16 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2005; páginas 11 e 39
a 235.
05. Silva, Ademir Baptista; Insônia pode Causar Depressão, Fadiga Crônica e outras Doenças; Artigo; Caras; Revista; Semanário; Ed. 610; Ano 12; N. 28; Seção: Saúde; 1 foto; São Paulo, SP; 15.07.05; S. P.
06. Tavares, Flávia; A Vida „Zumbi‟ de quem não consegue Dormir; Reportagem; O Estado de S. Paulo;
Jornal; Diário; Ano 130; N. 42.320; Seção: Saúde; 1 foto; 30.08.09; primeira página (chamada) e A28.
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07. Veiga, Aida; & Oliveira, Otávio Dias de; Sonho de Consumo; Reportagem; Época; Revista; Semanário;
N. 334; Seção: Reportagem da Capa; 11 enus.; 8 fotos; Rio de Janeiro, RJ; 11.10.04; páginas 76 a 82.
08. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 230, 577, 614, 640 a 642, 644, 647, 649 a 651, 654, 656, 665, 666, 669 e 672.
09. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 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 507, 511 e 636.
10. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14
ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos.
12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 220.
11. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 175, 211, 404, 409, 414, 416, 432, 504, 759, 844, 854, 891 e 948.
12. 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
132, 278, 387 e 441.
13. Zakabi, Rosana; Não perca o Sono; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 1.821; Ano 36; N. 38;
Seção: Especial; 1 cronologia; 1 enu.; 10 fotos; 1 ilus.; 1 tab.; 1 teste; São Paulo, SP; 24.09.03; capa (chamada) e páginas
102 a 109.
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INSPIRAÇÃO
(HEURISTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inspiração é o ato ou efeito de se inspirar, a automotivação criadora capaz de animar e aumentar a criatividade do pesquisador, homem ou mulher, ao modo de ideia surgida ou resolução tomada súbita e espontaneamente.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra inspiração vem do idioma Latim, inspiratio, “hálito; bafo”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 01. Estro. 02. Intuição. 03. Intuição heurística. 04. Irrupção inventiva.
05. Desabrochamento heurístico. 06. Exaltação criadora. 07. Eclosão criativa. 08. Neoideia.
09. Neoverpon. 10. Criatividade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo inspiração:
inspirada; inspirado; inspirador; inspiradora; inspirar; inspirativa; inspirativo; inspiratório; inspirável; neoinspiração; retroinspiração.
Neologia. As duas expressões compostas inspiração feliz e inspiração infeliz são neologismos técnicos da Heuristicologia.
Antonimologia: 01. Inconsciência. 02. Desatenção. 03. Sonolência. 04. Incriatividade.
05. Bloqueio inspirativo. 06. Minipensenização. 07. Autopensenização rotineira. 08. Zoopensenidade. 09. Fitopensenidade. 10. Mesméxis.
Estrangeirismologia: a open mind; o insight; o flash; o in the mood; a neoperformance;
o Paraperceptarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente da telepatia
receptiva da conscin.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal inspirador; a autopensenidade acolhedora dos neopensenes; a neopensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; os xenopensenes positivos; os
lateropensenes; a lateropensenidade; o abertismo autopensênico; os hiperpensenes; a hiperpensenidade.
Fatologia: a inspiração pessoal; a inspiração profissional; a inspiração criadora; a inspiração heurística; a cadeia de inspiração; a febre inspirativa; a neoconcepção; a euforin inspiradora; o surto de inspiração; a inspiração do bem; a inspiração do mal; o elance; a centelha criativa;
o rasgo do gênio; a fonte de inspiração da pesquisa; a vontade repentina; o impulso ocasional;
o posfácio das ideias originais; o livro inspirador; o bambúrrio ideativo; o estalo de Vieira; os
mais altos estados de inspiração; a assim; a pérola negra mentalsomática; a neoideia; a neoverpon; os megacons; a heureca; a serendipitia; a onda de inspiração; o bloqueio da inspiração; o recesso inspiracional; o I Congresso de Verponologia.
Parafatologia: a inspiração; a inspiração superior; a inspiração primária; a intuição;
o dejaísmo; o conceptáculo inspirativo; a ideia-chave desencadeante; o chamado parapsíquico;
a predisposição energética à inspiração; o acolhimento pessoal à neoideia; a inspiração complementar; a captação telepática; a captação pangráfica; o conteúdo do parafenômeno; a Central Extrafísica da Verdade.
III. Detalhismo
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Ciência.
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Enumerologia: o lampejo; o influxo; o alento; a influência; o estímulo; a sugestão;
o conselho.
Binomiologia: o binômio inspiração via psicossoma–inspiração via mentalsoma; o binômio decisivo inspiração-omissuper; o binômio inspiração-autocognição.
Trinomiologia: o trinômio neoideia-neovisão-neorrealidade; o trinômio recolhimento-reflexão-inspiração.
Polinomiologia: o polinômio autopensenizações-leituras-anotações-debates; o polinômio inspiração-artigo-palestra-livro.
Antagonismologia: o antagonismo inspiração aplicada / inspiração desprezada; o antagonismo inspiração da vitória / inspiração da derrota; o antagonismo neoinspiração evoluída
/ retroinspiração regressiva.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a neofilia; a ideofilia; a gnosiofilia.
Mitologia: a Mitologia Grega; o mito do cupido ou minianjo.
Holotecologia: a comunicoteca; a criativoteca; a fenomenoteca; a heuristicoteca;
a cognoteca; a ideoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Heuristicologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Voliciologia; a Argumentologia; a Coerenciologia;
a Cosmoeticologia; a Criativologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a personalidade antenada; a conscin parapsíquica; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação; o antenado parapsíquico; o receptor de inspirações.
Femininologia: a musa inspiradora; a modelo humana; a cobaia inspiradora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga;
a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;
a antenada parapsíquica; a receptora de inspirações.
Hominologia: o Homo sapiens inspirator; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens inventor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens constructus.
V. Argumentologia
Exemplologia: inspiração feliz = a decisão de redigir o primeiro livro sobre as próprias
autovivências positivas; inspiração infeliz = a abertura do negócio sem as pesquisas prévias das
viabilidades econômicas, financeiras e mercadológicas.
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Taxologia. De acordo com Parapercepciologia, as inspirações procedem de diferentes
causas, apresentando naturezas diversas, e podem ser classificadas, no mínimo, em 5 categorias
básicas, aqui dispostas na ordem funcional:
1. Lembrança: simples recordação de ideia pessoal recente ou remota.
2. Autorretrocognição: paravivência pessoal de algum momento extrafísico.
3. Convivialidade: inspiração consciente ou inconsciente de pessoa, homem ou mulher.
4. Orientação: esclarecimento construtivo de consciex sadia, amparador de função ou
evoluciólogo extrafísico.
5. Indução: inspiração baratrosférica de consciex doentia ou assediadora.
Psicossomatologia. No universo da Para-Historiologia, é possível destacar longa série
de práticas antigas e modernosas do comocionalismo, do ansiosismo, do misticismo, do Onirismo, da Imagística, da Arte, da Poética, da Literatura, da Pintura, da Mitologia, do Folclore e dos
idiotismos culturais, detonadoras de inspirações incluindo a egéria, a deidade, a deusa, a visão,
a lira, a musa, o nume, a premoção, o sopro, a profecia, a iluminação e a visão capazes de incutir,
sugestionar, inculcar, induzir ou insuflar ideias patológicas ou positivas, retrógradas ou avançadas
e lavagens subcerebrais de todos os tipos. A maioria de tais procedimentos é regressiva e a atitude
mais inteligente será abordá-los com restrições ou evitá-los, a partir do princípio da descrença ou
da Descrenciologia. Como se deduz: toda inspiração há de ser sopesada refletidamente para se
afastar as superstições e os delírios multifacéticos.
Experimentologia. No âmbito da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 11 posturas teáticas racionalmente aplicáveis às vivências das inspirações, em geral:
01. Autodiscernimentologia. A inspiração é relevante, mas o autodiscernimento intelectual, ou a transpiração na pesquisa, é o melhor posicionamento para predominar em todos os
desempenhos das investigações.
02. Associaciologia. A associação de ideias e o dicionário cerebral, analógico, poliglótico, do pesquisador, ou pesquisadora, são mais eficazes se comparados à simples inspiração.
03. Extrafisicologia. A inspiração ideal e mais confiável é a ajuda de função do amparador extrafísico para quem sabe dispor da própria sinalética energética e parapsíquica.
04. Autopriorologia. A escolha do primeiro assunto de pesquisa pode inspirar muitos
outros temas relacionados.
05. Megafocologia. A confluência dos autopensenes para o mesmo megafoco potencializa as ideias subjacentes nas entrelinhas.
06. Autodeterminologia. A determinação firme na diretriz, no rumo ou na direção do
assunto a ser desenvolvido expande as ideias originais.
07. Comunicologia. O primeiro passo para qualquer pesquisa deve ser a redação da introdução expondo a tese, a ideia central ou tópico frasal a ser defendido.
08. Refutaciologia. A partir da exposição inicial, o objetivo é discutir, comparar, associar, desenvolver, corroborar ou refutar as ideias do universo da investigação.
09. Autocogniciologia. A busca das fontes inspiradoras, bibliográficas, de leituras, dos
sites da Internet, do cosmograma, das estatísticas, de depoimentos idôneos, de citações e do Colégio Invisível da Ciência não pode ser menosprezada.
10. Fatologia. A enumeração ou a exposição dos argumentos convincentes devem ser
baseadas em exemplos lógicos, fatos e parafatos.
11. Argumentologia. A composição dos argumentos conclusivos há de apresentar soluções, saídas, remissões, respostas, perspectivas, temas adjacentes e propostas alternativas viáveis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inspiração, indicados para a expansão das abordagens
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detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Eclosão criativa: Heuristicologia; Homeostático.
05. Eumatia: Experimentologia; Homeostático.
06. Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
07. Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
08. Megarrevelação racional: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Monitoramento consciencial: Parapercepciologia; Neutro.
10. Neoverpon: Heuristicologia; Homeostático.
11. Paracontato: Parapercepciologia; Neutro.
12. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.

A INSPIRAÇÃO IDEAL HÁ DE BUSCAR A IDEIA ORIGINAL
CAPAZ DE AMPLIFICAR A EXCELÊNCIA DE ALGUMA
ÁREA DA VIDA INTRAFÍSICA DAS CONSCINS, EM GERAL,
DE MODO UNIVERSALISTA E COM ASSISTENCIALIDADE.
Questionologia. As inspirações evolutivas têm ajudado você de algum modo? Em qual
sentido proexológico?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; página 116.
2. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 363, 393 e 757.
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; página 1.003.
4. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 551 e 983.
5. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; 234 p.; glos. 25 termos;
alf.; 21 x 14 cm; br.; 7a Ed. revisada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 28, 80 e 152.
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INSPIRAÇÃO BARATROSFÉRICA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inspiração baratrosférica é a ideia doentia, anticosmoética ou parapatológica, inspirada no período intermissivo pré-ressomático (Intermissiologia) – vivido na Baratrosfera – pela consréu (consciex reurbanizada), agora ressomada, e colocada em prática pela força da
vontade (Voliciologia) e da intenção (Intencionologia) na cotidianidade da vida intrafísica.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo inspiração vem do idioma Latim, inspiratio, “hálito; bafo”. Surgiu
no Século XIV. O vocábulo bárbaro deriva também do idioma Latim, barathrum, “abismo onde
se lançavam os criminosos”, e este do idioma Grego, bárathron, “buraco profundo; abismo; voragem; inferno”. Apareceu no Século XVII. A palavra esfera procede igualmente do idioma Grego,
sphaîra, “todo corpo redondo; bola para jogar”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Intuição parapatológica. 02. Inventiva negativa. 03. Rememoração
baratrosférica. 04. Exaltação destrutiva. 05. Eclosão nociva. 06. Alogia; neoideia regressiva.
07. Autopensenização doentia. 08. Desatenção. 09. Zoopensenidade. 10. Fitopensenidade.
Neologia. As 3 expressões compostas inspiração baratrosférica, inspiração baratrosférica pesada e inspiração baratrosférica extrema são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Inspiração cosmoética. 02. Intuição sadia. 03. Intuição heurística.
04. Irrupção inventiva. 05. Desabrochamento heurístico. 06. Exaltação criadora. 07. Retrocognição criativa. 08. Neoideia evolutiva. 09. Neoverpon. 10. Criatividade sadia.
Estrangeirismologia: o insight patológico; o neoinsight heterassediador; o flash destrutivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente da telepatia
receptiva, heterassediadora, da conscin.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal parapatológico; a autopensenidade acolhedora dos
patopensenes; a patopensenidade; os exopensenes doentios; a exopensenidade parapatológica; os
xenopensenes negativos; os lateropensenes anticosmoéticos; a lateropensenidade negativa; os hipopensenes; a hipopensenidade.
Fatologia: a inspiração pessoal dolosa; a cadeia de inspiração heterassediadora; a febre
inspirativa mafiosa; a neoconcepção destrutiva; a euforin conspiratória; o surto de inspiração regressiva; a inspiração do mal; os agravantes dolosos de causas extrafísicas; o elance; o rasgo do
gênio das trevas; a fonte de inspiração baratrosférica; a vontade repentina desastrosa; o impulso
ocasional para a delinquência; a assim parapatológica; a neoideia doentia; a onda de inspiração
poluída; o bloqueio da inspiração cosmoética.
Parafatologia: a inspiração baratrosférica; a inspiração parapatológica; o dejaísmo baratrosférico; as rememorações dos infernões extrafísicos; a autoparaprocedência baratrosférica;
o chamado parapsíquico da Baratrosfera; o canto das sereias extrafísicas; a predisposição energética à inspiração heterassediadora; o acolhimento pessoal à neoideia destrutiva; a inspiração complementar anticosmoética; a captação telepática das ideias malignas; o conteúdo poluído do parafenômeno.
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III. Detalhismo
Enumerologia: o lampejo prejudicial; o influxo anticosmoético; o alento baratrosférico;
a influência heterassediadora; o estímulo destrutivo; a sugestão doentia; o conselho doloso (do
amigo da onça).
Binomiologia: o binômio inspiração baratrosférica–omissão deficitária; o binômio inspiração baratrosférica–regressismo.
Trinomiologia: o trinômio retroideia-retrovisão-retrorrealidade; o trinômio astúcia-artimanha-embuste; o trinômio derrotismo-catastrofismo-baratrosferismo; o trinômio mal-dolo-ilicitude.
Polinomiologia: o polinômio forças-fraquezas-ensejos-megacoerções.
Antagonismologia: o antagonismo inspiração sadia / inspiração baratrosférica; o antagonismo inspiração da vitória / inspiração da derrota; o antagonismo neoinspiração evoluída /
retroinspiração regressiva.
Politicologia: a assediocracia (o regime da ditadura); a mafiocracia; a cerberocracia;
a barbarocracia; a belicosocracia; a asnocracia; a autocracia.
Fobiologia: a disciplinofobia; a criticofobia.
Maniologia: a patomania; a megalomania; a tiranomania; a toxicomania; a alcoolomania; a hoplomania; a ludomania.
Mitologia: as influências mitológicas baratrosféricas milenares.
Holotecologia: a criminoteca; a nosoteca; a toxicoteca; a conflitoteca; a belicosoteca;
a recexoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Extrafisicologia; a Psiquiatria; a Consciencioterapia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia;
a Voliciologia Patológica.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a personalidade antenada para o mal; a conscin parapsíquica malintencionada; a conscin egocêntrica antiassistencial;
a consréu na condição de feto da gestante-bomba.
Masculinologia: o homem de ação destrutiva; o antenado parapsíquico assediado; o receptor de inspirações baratrosféricas; o pré-serenão vulgar; o autor de obra tóxica; o escritor William Seward Burroughs II (1914–1997); o poeta Charles-Pierre Baudelaire (1821–1867); os camicases (Japão); os semipossessos; os homens-bomba.
Femininologia: a musa inspiradora baratrosférica; a modelo humana pornográfica; a cobaia inspiradora baratrosférica; a mulher de ação destrutiva; a antenada parapsíquica assediada;
a receptora de inspirações baratrosféricas; a pré-serenona vulgar; a autora de obra tóxica; as semipossessas; as mulheres-bomba; a gestante-bomba.
Hominologia: o Homo animalis; o Homo obtusus; o Homo stultus; o Homo sapiens
regressivus; o Homo reptilianus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens toxicomaniacus.
V. Argumentologia
Exemplologia: inspiração baratrosférica pesada = aquela do planejamento e consecução
do roubo; inspiração baratrosférica extrema = aquela da urdidura e execução do homicídio.
Taxologia. De acordo com Parapercepciologia, as inspirações procedem de diferentes
causas, apresentando naturezas diversas, e podem ser classificadas, no mínimo, em 5 categorias
básicas, aqui dispostas na ordem funcional:
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1. Lembrança: simples recordação de ideia pessoal, maligna, recente ou remota.
2. Autorretrocognição: paravivência pessoal de algum momento extrafísico baratrosférico.
3. Convivialidade: inspiração consciente ou inconsciente de pessoa, homem ou mulher,
doente psicopata ou marginal.
4. Orientação: informação destrutiva de consciex doentia, assediador, satélite de assediador ou guia extrafísico amaurótico.
5. Indução: inspiração baratrosférica de consciex doentia ou assediadora.
Experimentologia. No âmbito da Autopesquisologia, a inspiração é relevante, mas o autodiscernimento intelectual ou a transpiração na pesquisa é o melhor posicionamento para predominar em todos os desempenhos das investigações. A inspiração ideal e mais confiável é a ajuda
de função do amparador extrafísico para quem sabe dispor da própria sinalética energética e parapsíquica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inspiração baratrosférica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
05. Desequilíbrio mental: Parapatologia; Nosográfico.
06. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
07. Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.
08. Monitoramento consciencial: Parapercepciologia; Neutro.
09. Paracontato: Parapercepciologia; Neutro.
10. Síndrome da abstinência da Baratrosfera: Parapatologia; Nosográfico.

AS INSPIRAÇÕES BARATROSFÉRICAS TÊM GERADO
CONFLITOS ARMADOS, DE TODAS AS NATUREZAS,
ATRAVÉS DA HISTÓRIA HUMANA, A PARTIR DE DETERMINADA CONSCIN EMBAIXADORA DA BARATROSFERA.
Questionologia. As inspirações baratrosféricas ainda influem sobre você de algum modo? Em qual sentido? Qual a razão?
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INSPIRAÇÃO PARADIDÁTICA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inspiração paradidática é a ideia súbita, a intuição ou o lampejo criativo
da conscin, homem ou mulher, desencadeada a partir do rapport com amparador extrafísico, a fim
de promover reflexões, aprendizados e ações para a resolução de impasses, obstáculos e percalços
nos empreendimentos pessoais e grupais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo inspiração vem do idioma Latim, inspiratio, “hálito; bafo”. Surgiu
no Século XIV. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por intermédio
de; para além de”. O vocábulo didática procede do idioma Francês, didactique, “Arte de ensinar”,
derivado do idioma Grego, didaktikê, e este de didáskó, “ensinar; instruir”. Apareceu no Século
XIX.
Sinonimologia: 01. Influxo paradidático. 02. Lampejo esclarecedor. 03. Ádito parapedagógico. 04. Estímulo ideativo. 05. Centelha reeducadora. 06. Ideia-lição. 07. Sopro inventivo. 08. Lateropensene instrutivo. 09. Parauxílio tarístico. 10. Sugestão paraeducativa.
Arcaismologia. Eis a expressão composta, arcaica, mística, envilecida e superada correspondente à inspiração paradidática: inspiração divina.
Neologia. As 3 expressões compostas inspiração paradidática, miniinspiração paradidática e megainspiração paradidática são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 01. Inspiração antididática. 02. Inspiração baratrosférica. 03. Cunha
mental manipuladora. 04. Imposição dogmática. 05. Monoideia intrusiva. 06. Inculcação assediadora. 07. Desinstrução amaurótica. 08. Paralavagem cerebral. 09. Paraindução anticosmoética.
10. Ameaça telepática.
Estrangeirismologia: a enlightening idea; o neoinsight educativo; o flash instrucional;
o afflatus; o approach didático do amparador; o feedback assistencial; a novel idea acessada em
momento autorreflexivo; a didactical open mind; a route d’accès mental aberta às inspirações.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autoparaperceptibilidade telepática.
Coloquiologia. Eis expressão popular relativa ao tema: – Dormi e sonhei com a solução.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoparaperceptibilidade; os neopensenes; a neopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenidade acolhedora dos neopensenes; a neopensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; os xenopensenes positivos; a xenopensenidade;
o abertismo autopensênico omnilateral favorável à interação perante o amparador extrafísico;
o predomínio do pen nas inspirações tarísticas.
Fatologia: a inspiração instrutora; o estalo de Vieira; a sensação do algo me diz; a chispa didático-terapêutica; o clarão desassediador; a chuva de ideias singulares; a pérola negra soprada; a cereja do bolo mentalsomática; as palavras-chave decisivas; a síntese reflexiva sob medida; a ideia em bloco dissipadora das dúvidas mortificantes; o preenchimento dos autotrafais;
o hábito do registro imediato das inspirações; a interlocução silenciosa; a dica inusitada confirmada posteriormente pelos fatos; a ideia-síntese xenoglóssica; a solucionática em momento crítico
de vida; o background cultural para decodificação dos insights; a afinidade cognitiva às ideias de
ponta inspiradas; a dosagem impactoterápica de acordo com o fôlego do assistido; os obstáculos
pessoais às inspirações; o bloqueio sensorial receptivo; o recesso inspiracional; a superação das
dificuldades recíprocas; a cadeia de inspirações durante aula esclarecedora; a chamada da razão;
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a heterocrítica fraterna no momento de recaída trafarista; as sincronicidades constrangedoras;
o prenúncio de dias melhores ratificado pelas inspirações mudancistas; a euforin pós-bambúrrio
inspirativo; o posfácio das ideias originais.
Parafatologia: a inspiração paradidática; a intuição extrafísica; a autovivência do estado
vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica identificada contribuindo para
a profilaxia dos erros de interpretação; o parabanho confirmatório; a assimilação simpática
(assim); a paraintervenção cosmoética; a paratares; o dejaísmo paradidático; a parafonte de inspiração da pesquisa; o conteúdo do parafenômeno; o parângulo inédito na tela mental; a predisposição parapsíquica às inspirações; o parapsiquismo ideativo; as paraferramentas de comunicação;
a acessibilidade holossomática do assistido; o alerta extrafísico preventivo aos acidentes de percurso; os paravínculos multimilenares potencializadores das interações inspirativas; a jejunice
parapsíquica dificultando a captação de ideias extrafísicas; o fenômeno do extrapolacionismo
consciencial; a ideia-conteúdo paraprocedencial; as expressões-chave evocadoras dos estudos
intermissivos; o contato parapsíquico do colega da paraprocedência cursista; o discernimento para
acatar instrução esclarecedora do amparador de função em meio às cadeias de inspiração baratrosférica; os campos parapedagógicos potencializadores da captação das inspirações paradidáticas;
o Tenepessarium como crisol neoideativo; a microaula extrafísica desencadeadora de megaprendizados intraconscienciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paradidático; o sinergismo entre os paracérebros do
amparador e amparando; o sinergismo consciex amparadora–conscin sensitiva–conscin receptora.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da afinidade grupocármica; o princípio da interdependência; o princípio da empatia evolutiva; o princípio do vínculo evolutivo; o princípio cosmoético de educar sem inculcar;
o princípio cosmoético de respeitar os limites conscienciais; o princípio da interassistencialidade
evolutiva; o princípio da comunicabilidade interdimensional.
Codigologia: o emprego das cláusulas do código pessoal de Cosmoética (CPC) para discernir sobre o uso adequado da informação acessada.
Teoriologia: a teoria da comunicação; a teoria da Semiologia.
Tecnologia: as paratécnicas didáticas; as técnicas parapedagógicas; a técnica da autorreflexão de 5 horas; os ganchos didáticos enquanto técnica otimizadora da instrução extrafísica;
a técnica da assistência interconsciencial; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da Impactoterapia; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica de sempre pensar grande; a técnica didática evoluída de fornecer pistas de reflexão em vez de respostas prontas; a técnica pedagógica de
adequar a comunicação ao contexto cognitivo do receptor; a técnica da tenepes inspiradora.
Voluntariologia: a pesquisa e o autorado conscienciológico dos voluntários das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); os esforços do paravoluntariado no auxílio quanto às paradiretrizes de trabalho do maximecanismo interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação;
o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia.
Efeitologia: o efeito desassediador das inspirações paradidáticas; os efeitos didáticos
da expressão oportuna; os efeitos impactoterápicos da inspiração tarística; os efeitos gesconológicos da captação de ideias originais; os efeitos recicladores em prol da maxiproéxis; o efeito
heureca; a germinação de verpons enquanto efeito do paracontato mentalsomático.
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Neossinapsologia: as parassinapses da consciex amparadora potencializadoras da sinaptogênese na conscin assistida; as neossinapses dos ganchos paradidáticos.
Ciclologia: o ciclo alternante ensinar-aprender.
Enumerologia: a inspiração; a instigação; a instrução; a insinuação; a instilação; a inserção; a instrumentação.
Binomiologia: o binômio Parapercepciologia-Paradidática; o binômio parapsiquismo-Heurística; o binômio professor-parapedagogo; o binômio transmissão-tradução; o binômio locutor-auditor; o binômio mensagem-linguagem; o binômio codificação extrafísica–decodificação
intrafísica; o binômio inspiração-transpiração; o binômio admiração-discordância aplicado na
relação amparador-amparando.
Interaciologia: a interação paralucidez da consciex emissora–lucidez da conscin receptora; a interação paracérebro do instrutor–cérebro do instruendo; a interação Didática-Paradidática.
Crescendologia: o crescendo desrepressão pensênica–ideia original; o crescendo aluno-professor-parapedagogo; o crescendo escuta-ausculta.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio intuição-instrução-tares; o trinômio Extrafisicologia-Comunicologia-Intrafisicologia; o trinômio choque de realidade–crise de crescimento–reciclagem da intraconsciencialidade.
Polinomiologia: o polinômio incubação-predisposição-captação-confirmação; o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico.
Antagonismologia: o antagonismo retroideia simpática do guia amaurótico / neoideia
antipática do amparador; o antagonismo inspiração aplicada / inspiração desprezada; o antagonismo neoinspiração evoluída / retroinspiração baratrosférica; o antagonismo inspiração para
falar / inspiração para calar; o antagonismo ouvir a voz do coração / ouvir a tares do amparador.
Politicologia: a meritocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a cognocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao parapsiquismo; as leis da sincronicidade
universal.
Filiologia: a comunicofilia; a didaticofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia; a raciocinofilia; a evoluciofilia; a neofilia.
Fobiologia: a comunicofobia; a glossofobia; a ideofobia; a parapsicofobia; a energofobia; a sociofobia; a conviviofobia; a espectrofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a cognoteca; a comunicoteca; a didaticoteca; a pedagogoteca; a parapsicoteca; a criativoteca; a ideoteca; a sinaleticoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Didaticologia; a Parapedagogia; a Criativologia; a Gesconologia; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Amparologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a consciência educadora; a conscin enciclopedista; a consciex orientadora.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o lexicólogo; o tocador de obra; o homem de ação; o antenado parapsíquico; o receptor
de inspirações.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a lexicóloga; a tocadora de obra; a mulher de ação; a antenada parapsíquica; a receptora de inspirações.
Hominologia: o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens
paedagogus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens parapaedagogicus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens attentus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniinspiração paradidática = a sutil, pontual e discreta, indicadora de
pequenos ajustes na cotidianidade da conscin; megainspiração paradidática = a explícita, elaborada e impactoterápica, indicadora de mudanças críticas do rumo nas posturas e ações da conscin.
Culturologia: a cultura parapedagógica; a cultura paradidática; a cultura da Taristicologia; a Multiculturologia da Comunicologia.
Receptáculos. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 ambientes intrafísicos passíveis de potencializar a captação de inspirações paradidáticas:
1. Chuveiro: a desassimilação simpática (dessassim); o solilóquio diário compulsório
possibilitando achega extrafísica; a chuveirada hidromagnética; o coronochacra.
2. Escola: a transposição didática; as salas de aula conscienciológicas; os campos parapedagógicos; os ganchos paradidáticos captados pelos professores em função assistencial; os paraconteúdos evolutivos.
3. Holociclo: a Geopolítica Desassediadora; os insights pesquisísticos; a centelha neoconceptiva; a minifecundação inicial para megagescon futura.
4. Laboratórios: as projeções educativas; a captação de ideias extrafísicas; as retrocognições paradidáticas; o Acoplamentarium.
5. Tenepessarium: as captações telepáticas; o tête-à-tête entre tenepessista e amparador;
os diálogos transmentais inspiradores.
6. Tertuliarium: a paracaptação das neoverpons; a inspiração para perguntar; a inspiração para responder; a Paravisitologia.
7. Verponarium: o escritório pessoal enquanto incubadora neoverponogênica; o amparo
da função autoral; a pangrafia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inspiração paradidática, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ádito ideativo cosmovisiológico: Paradidaticologia; Homeostático.
02. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Associação didática: Comunicologia; Neutro.
04. Chispa discernidora: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Eclosão criativa: Heuristicologia; Homeostático.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Estímulo extrapauta: Conviviologia; Neutro.
Ideia impactante: Parapesquisologia; Neutro.
Ideia sutil: Heuristicologia; Neutro.
Inspiração: Heuristicologia; Neutro.
Intervenção extrafísica: Interassistenciologia; Homeostático.
Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
Paracontato: Parapercepciologia; Neutro.

O AFLUXO DIUTURNO DAS INSPIRAÇÕES PARADIDÁTICAS
NA VIDA PARAPSÍQUICA DA CONSCIN RETRATA O NÍVEL
DE AUTABERTISMO NEOPENSÊNICO, INTERARTICULAÇÃO
E AFINIDADE MENTALSOMÁTICA JUNTO AO AMPARADOR.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está aberto às inspirações paradidáticas dos amparadores extrafísicos? Faz a tarefa de casa para minimizar as dificuldades recíprocas inerentes
a essa comunicação?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano;
1.248 p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21
x 7 cm; enc.; 4a Ed. Rev. e Amp.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
1999; páginas 652 a 659.

T. M. A.
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INSPIRAÇÃO VERBETOGÊNICA
(HEURISTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inspiração verbetogênica é a ideia súbita, espontânea e irresistível, passível de ocorrer à conscin, homem ou mulher, motivando-a ao desenvolvimento tarístico do conteúdo percebido na forma de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra inspiração vem do idioma Latim, inspiratio, “hálito; bafo”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo verbo provém do mesmo idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete,
“diminutivo”, surgiu no Século XV. O termo verbete apareceu em 1881. O elemento de composição gênico tem conexão com genia, derivado do idioma Grego, génos, “raça; tronco; família; descendência”.
Sinonimologia: 1. Insight verbetogênico. 2. Irrupção ideativa verbetogênica. 3. Lampejo inspirativo verbetogênico. 4. Clareza ideativa verbetogênica. 5. Ideia para tema verbetográfico.
Neologia. As 3 expressões compostas inspiração verbetogênica, inspiração verbetogênica acolhida e inspiração verbetogênica esnobada são neologismos técnicos da Heuristicologia.
Antonimologia: 1. Inspiração literária; inspiração poética; inspiração acadêmica; inspiração jornalística; inspiração autobiográfica. 2. Inspiração para artigo conscienciológico; inspiração para livro conscienciológico. 3. Plágio.
Estrangeirismologia: o hint verbetogênico; a mens sana neofílica; a euphoria ao vislumbrar a neoideia; a bahnbrechende Idee; o esprit inventif temático; o modus ratiocinandi especialíssimo da Verbetografia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao aproveitamento das oportunidades.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inspiração:
relâmpago ideativo. Amparador: ghostwriter cosmoético.
Coloquiologia: o empurrãozinho agilizando as ideias; o estalo mental; a centelha criativa; a ficha caindo; a ideia quase escapando; a frase na ponta da língua; a sacação; o fio da meada; as idas e vindas próprias da escrita.
Citaciologia. Eis duas citações pertinentes ao tema: – La inspiración existe, pero tiene
que encontrarte trabajando (A inspiração existe, porém deve encontrar-te trabalhando; Pablo
Ruiz Picasso, 1881–1973). De onde ela vem? De que matéria bruta vem essa luz que, sobre as
nebulosas, cai de incógnitas criptas misteriosas como as estalactites duma gruta? (Augusto de
Carvalho Rodrigues dos Anjos, 1884–1914).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, relativas ao tema:
1. “Autotranspira o. A autotranspiração está no cerne da inspiração”.
2. “ egapondera o. Ponderemos refletidamente: a opinião alheia, expressa frontalmente contrária à nossa, pode ser a inspiração providencial do nosso amparador extrafísico de
função que não conseguiu perfurar a couraça de nossa apriorismose secular”.
3. “ bra-prima. Se você identificou uma ideia digna de ser escrita, e que ainda não foi,
é a inspiração ou sinal que faltava para você redigir a sua obra-prima”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da escrita verbetográfica; o holopensene pessoal
do detalhismo; o holopensene da Verbetografologia; a fôrma holopensênica pessoal; o abertismo
pensênico às neoideias; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os xenopensenes sadios; a xenopensenidade; a intrusão pensênica positiva e inspirado-
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ra, favorecida pelas associações ideativas verbetográficas; os lateropensenes; a lateropensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a inspiração verbetogênica; o incentivo inspiracional para a escrita verbetográfica; as múltiplas fontes de inspiração; a síntese da autexperiência concretizada em tema de
verbete; os frutos ideativos das cooperações interconscienciais materializados em entrada da
Enciclopédia da Conscienciologia; o assunto colhido das reflexões pesquisísticas; as vivências
singulares pinçadas do diário pessoal; o alinhavo interpretativo das próprias anotações servindo
à interassistência; os múltiplos olhares sobre o mesmo fato; o evento, mesmo corriqueiro, taristicamente proveitoso; a influência da erudição pessoal; as logias direcionando a interpretação das
mundivivências; a achega matemática; o esforço constante para expansão dos dicionários cerebrais; o cultivo da memória útil; os temas autoprescritivos; os temas heteresclarecedores; a inspiração assentada à chapa verbetográfica; a concepção da definição; a escolha da especialidade;
a proposta de título; o início da escrita; a concisão do estilo verbetográfico; a antiprolixidade;
o foco interassistencial norteando o enxugamento do conteúdo; o curso Programa Verbetografia
da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS)
orientando a escrita; a satisfação íntima ao ver a inspiração materializada em instrumento tarístico; a redação do verbete catalisando novas inspirações.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desenvolvimento
indispensável da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a inspiração patrocinada pelo amparo extrafísico; o autoparapsiquismo impressivo; o chamado parapsíquico; a telepatia; o traquejo
verbetográfico predispondo à veiculação de insights específicos pelo amparador extrafísico; a coautoria extrafísica; as sincronicidades multidimensionais verbetogênicas; as experiências projetivas proporcionando múltiplas perspectivas apreciativas; a captação extrafísica de neoideias; a primener após a defesa do verbete.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo inspiração-transpiração; o sinergismo ideia-intenção-comunicação; o sinergismo análise-síntese.
Principiologia: o princípio de a autexperiência ser insubstituível; o princípio da descrença (PD) triando as inspirações; o princípio do descarte do imprestável aplicado à seletividade
mnemônica; o princípio “nulla dies sine linea”.
Codigologia: a produção verbetográfica enquanto cláusula interassistencial do código
pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria das dificuldades recíprocas.
Tecnologia: a técnica da escrita verbetográfica não linear; a técnica verbetográfica reduzindo o gap comunicativo interdimensional; a técnica do selfbrainstorming; a técnica da picotagem das ideias; a técnica da madrugada; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da
circularidade; a técnica da exaustividade; as paratecnologias potencializadoras da criatividade.
Voluntariologia: a convivência no voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica
(IC) proporcionando cenários e vivências inspiradores; o voluntário revisor da ENCYCLOSSAPIENS em contato constante com a Verbetografia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório
conscienciológico da Grafopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; os laboratórios conscienciológicos de
desassédio mentalsomático (Holociclo, Holoteca e Tertuliarium).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Lexicógrafos; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; o Colégio
Invisível dos Autores da Conscienciologia.
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Efeitologia: o efeito disciplinador da chapa verbetográfica sobre a literatice do verbetógrafo; o efeito restritivo dos filtros cognitivos pessoais sobre a inspiração inicial; o efeito catalisador de novas inspirações a partir do exercício diário da escrita.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias ao entendimento da escrita verbetográfica; a formação de circuitos sinápticos específicos devidos ao hábito verbetográfico.
Ciclologia: a predisposição aos ciclos de neoideias; o ciclo vivência-registro-reflexão-relato; o ciclo de produção verbetográfica; o ciclo aprofundamento-distanciamento-neocompreensão.
Enumerologia: a inspiração temática; a inspiração sinonímica; a inspiração analítica;
a inspiração sintética; a inspiração associativa; a inspiração revisional; a inspiração acabativa.
Binomiologia: o binômio escrita-autodisciplina; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio assim-desassim; o binômio autexposição verbetográfica–recuperação de
cons.
Interaciologia: a interação paracerebral verbetógrafo–amparador extrafísico; os feedbacks na interação verbetógrafo–equipe de Titulologia da ENCYCLOSSAPIENS; a interação
Verbetarium-Tenepessarium; a interação organização mental–organização espacial.
Crescendologia: o crescendo inspiração percebida–inspiração materializada; o crescendo planejamento-organização-consecução.
Trinomiologia: o trinômio Projeciografia-Projeciocrítica-Verbetografia; o trinômio recolhimento-reflexão-inspiração.
Polinomiologia: o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico.
Antagonismologia: o antagonismo Verbetografia / escrita literária; o antagonismo verbete da Enciclopédia da Conscienciologia / artigo conscienciológico; o antagonismo disciplina
/ castração; o antagonismo rigor conformático / restrição ideativa; o antagonismo ideia tarística
/ bagulho autopensênico; o antagonismo curiosidade bisbilhoteira / interassistencialidade; o antagonismo expansão neurolexical / decoreba vocabular.
Paradoxologia: o paradoxo de a erudição poder criar barreiras à inspiração; o paradoxo de a habilidade sintética decorrer da proficiência analítica.
Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia; a parapsicocracia; a verponocracia.
Legislogia: a lei da interação dimensional onipresente nas inspirações patrocinadas.
Filiologia: a grafofilia; a registrofilia; a neofilia; a verbetofilia; a enciclopediofilia; a lexicofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a heterocriticofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da pressa; a superação da síndrome da inércia
grafopensênica; a síndrome da distorção imaginativa poluidora da inspiração inicial.
Maniologia: a mania de menosprezar as sincronicidades; a mania de menosprezar as
evidências; a mania de menosprezar os detalhes; a mania de menosprezar as sutilezas; a mania de
menosprezar os fatos menores; a mania de menosprezar o confor enciclopédico; a mania de menosprezar a manutenção do diário pessoal.
Mitologia: o mito da conquista sem esforço; o mito da inspiração divina; o mito da iluminação.
Holotecologia: a analogoteca; a atencioteca; a biblioteca; a criativoteca; a criticoteca;
a culturoteca; a enumeroteca; a lexicoteca; a metodoteca; a mnemoteca; a orismoteca; a raciocinoteca.
Interdisciplinologia: a Heuristicologia; a Inspiraciologia; a Verbetografologia; a Experimentologia; a Pesquisologia; a Mentalsomatologia; a Exaustivologia; a Enciclopediologia; a Grafopensenologia; a Pararreeducaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin parapsíquica; a conscin enciclopedista; a conscin automotivada; a conscin semperaprendente; a conscin tenepessista; o ser desperto.
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Masculinologia: o pré-serenão; o erudito; o escritor conscienciólogo; o neoverbetógrafo;
o verbetógrafo veterano; o receptor de inspirações; o amparador extrafísico.
Femininologia: a pré-serenona; a erudita; a escritora consciencióloga; a neoverbetógrafa; a verbetógrafa veterana; a receptora de inspirações; a amparadora extrafísica.
Hominologia: o Homo sapiens inspirator; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens
heuristicus; o Homo sapiens graphopensenicus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens lector; o Homo sapiens paraperceptor; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens lateropensenor; o Homo sapiens hermeneuta; o Homo sapiens polymatha.
V. Argumentologia
Exemplologia: inspiração verbetogênica acolhida = aquela percebida e aproveitada pela
conscin, dedicada a materializá-la em verbete; inspiração verbetogênica esnobada = aquela percebida e desprezada pela conscin, entretida com outros temas ou afazeres.
Culturologia: a cultura da autorreflexão contínua; a cultura da valorização dos aportes; a cultura da Higiene Consciencial.
Interassistenciologia. Nem toda inspiração se presta à interassistência. É necessário examinar a intencionalidade e submeter cada ideia aflorada ao crivo do autodiscernimento, priorizando, na escrita de verbetes, sempre o maior esclarecimento ao maior número possível de consciências.
Taxologia. Quanto à Etiologia, as múltiplas fontes de inspiração, em particular a passível de ser materializada em verbete, classificam-se em 2 grupos, dispostos em ordem alfabética
com respectivos exemplos:
1. Endógena: o diário pessoal; as elucubrações autopesquisísticas; a autocrítica; a ruminação mental positiva; a autoconscienciometria; o autodesassédio.
2. Exógena: os feedbacks da autexposição; as interações grupocármicas; o debate não
competitivo; a heterocrítica; o vexame; o esbregue; a assimilação simpática de energias; o aporte
extrafísico de neoideias; o exercício lúcido da tares.
Pesquisologia. A inspiração verbetogênica e a subsequente materialização escrita podem
ocorrer em qualquer etapa do ciclo de desenvolvimento pesquisístico, notadamente estas 3, elencadas em ordem cronológica:
1. Inicial: o verbete deflagrando o começo da pesquisa.
2. Intermediária: o verbete consolidando resultados parciais da pesquisa.
3. Final: o verbete coroando o encerramento da pesquisa.
Verbetografologia. Na concretização escrita da inspiração verbetogênica acolhida, vale
refletir sobre as minúcias de associações complexas entre divisões ou seções do verbete, a exemplo destas 15, enumeradas na ordem lógica de ocorrência na chapa verbetográfica:
01. Interação Título-Especialidade-Definologia-Tematologia: a ideia inicial inserida
no universo dos conceitos conscienciológicos; a Parassemiologia.
02. Interação Título-Especialidade-Interdisciplinologia-Remissiologia: a ideia inicial
correlacionada ao restante da Enciclopédia da Conscienciologia; a Cosmovisiologia.
03. Interação Definologia-Sinonimologia-Antonimologia-Cognatologia: a ideia inicial
delimitada e explorada semanticamente, sem ambiguidades; a Lexicologia.
04. Interação Definologia-Neologia-Exemplologia: a ideia inicial exemplificada em
contraponto; a Confrontaciologia.
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05. Interação Definologia-Megapensenologia: a ideia inicial ilustrada em sentenças de
máxima concisão vocabular; a Paratecnologia.
06. Interação Definologia-Ortopensatologia: a ideia inicial complementada com princípios conscienciológicos de ponta, extraídos do Léxico de Ortopensatas; a Verponologia.
07. Interação Definologia-Detalhismo: a ideia inicial exaurida tecnicamente em associações ideativas e analogias; a Exaustivologia.
08. Interação Definologia-Enumerologia: a ideia inicial sintetizada ineditamente em
relação ao restante do verbete; a Sistematologia.
09. Interação Definologia-Perfilologia: a ideia inicial destinada ou aplicada aos diversos perfis conscienciais; a Parelencologia.
10. Interação Definologia-Argumentologia: a ideia inicial ampliada em classificações,
cotejos, complementos, enumerações e aperfeiçoamentos; a Parapedagogiologia.
11. Interação DefinologiaExemplologiaFrase enfática: a ideia inicial sintetizada
taristicamente enquanto núcleo estruturador do verbete; a Megafocologia.
12. Interação DefinologiaFrase enfáticaQuestionologia: a ideia inicial traduzida em
chamamento e questionamento didáticos; a Pararreeducaciologia.
13. Interação Atributologia-Pensenologia-Fatologia-Parafatologia: a ideia inicial desenvolvida com abordagem vivencial específica; a Experimentologia.
14. Interação Estrangeirismologia-Perfilologia: a ideia inicial estendida à multidiversidade consciencial; a Universalismologia.
15. Interação Coloquiologia-Citaciologia-Proverbiologia: a ideia inicial relacionada
à pluralidade dos saberes e dizeres humanos; a Multiculturologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inspiração verbetogênica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Achega matemática: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
03. Automotivação verbetográfica: Comunicologia; Homeostático.
04. Definologia: Parassemiologia; Neutro.
05. Escolha do título verbetográfico: Verbetografologia; Neutro.
06. Exaustão conceitual: Megafocologia; Neutro.
07. Ideia impactante: Parapesquisologia; Neutro.
08. Inspiração: Heuristicologia; Neutro.
09. Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
10. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Picotagem das ideias: Exaustivologia; Neutro.
12. Verbetarium: Enciclopediologia; Homeostático.
13. Verbete: Comunicologia; Neutro.
14. Verbetografia conscienciológica: Enciclopediologia; Neutro.
15. Verbetografofilia: Enciclopediologia; Homeostático.

A INSPIRAÇÃO VERBETOGÊNICA RECORRENTE É INDÍCIO
ÓBVIO DO ENGAJAMENTO DA CONSCIN NA MAXIPROÉXIS
GRUPAL CONSCIENCIOLÓGICA, REVELANDO O AUTOCOMPROMETIMENTO COM A CONTINUIDADE ENCICLOPÉDICA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já teve a experiência de apreciar fato ou parafato
e, ato contínuo, conceber título de verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia? Aproveitou
o ensejo e concretizou a inspiração, redigindo e defendendo o instrumento tarístico?
Bibliografia Específica:
1. Nader, Rosa (org.); Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia; apres. Dulce Daou;
revisores Ulisses Schlosser; Erotides Louly; & Helena Araujo; 392 p.; 5 seções; 10 caps.; 21 E-mails; 464 enus.; 4 fichários; 1 foto; 18 minicurrículos; 9 tabs.; 263 verbetes chaves; 19 websites; 64 refs.; 11 webgrafias; 1 anexo; alf.; 28 x 21
cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 281 a 289.
2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 800, 802 e 1.070.
3. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 259, 1.054
e 1.154.

O. V.
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INSPIRADOR HUMANO
(PERFILOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O inspirador humano é a pessoa, homem ou mulher, capaz de inspirar a potencialização da evolução consciencial pelo exemplo dignificante, tida, na condição de cidadã,
à conta de modelo, de algum modo, para os componentes da Humanidade, quanto ao nível evolutivo, ideal, cosmoético.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo inspirador vem do idioma Latim, inspirator, “o que inspira”, de
spirare, “soprar; exalar 1 sopro, 1 odor; respirar (falando do ser humano); estar inspirado; respirar”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo humano procede igualmente do idioma Latim, humanus, “humano; próprio do Homem; amável; benigno; bondoso; erudito; civilizado; instruído nas
Humanidades”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Inspiradora humana. 02. Personalidade-líder evolutiva; personalidade modelar. 03. Vulto marcante. 04. Compassageira menos imperfeita; compassageiro menos
imperfeito. 05. Personalidade de escol; personalidade incomum. 06. Cidadão superlativo; cidadã
superlativa. 07. Conscin catalítica; conscin pioneira. 08. Extrapolacionista evolutivo. 09. Pessoa
superespecial. 10. Duplista ideal.
Neologia. As 3 expressões compostas inspirador humano, inspirador humano indireto
e inspirador humano direto são neologismos técnicos da Perfilologia.
Antonimologia: 01. Pré-serenão vulgar. 02. Pré-serenona vulgar. 03. Conscin comum.
04. Personalidade difícil; personalidade medíocre; personalidade robotizada. 05. Pessoa entrópica. 06. Conscin inexpressiva. 07. Cidadã alienada; cidadão alienado. 08. Indivíduo antediluviano; indivíduo arcaico; indivíduo frustrante; indivíduo ultrapassado. 09. Assediadora intrafísica;
assediador intrafísico. 10. Inspiradora extrafísica; inspirador extrafísico.
Estrangeirismologia: a personalidade sui generis; o rapport mentalsomático; o Conviviarium; o Paraperceptarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à inteligência evolutiva (IE).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade aberta; os homopensenes; a homopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o exemplo humano vivo; a fonte humana de inspiração; a eudemonia da pessoa; o equilíbrio da personalidade; o precedente evolutivo; a amizade frutífera; a interconfiança;
a biografia enriquecedora; os registros pessoais dos bons exemplos alheios; o inspirador-mor da
própria vida intrafísica; o trafor do cognopolita; o respeito recíproco; a amizade inspiradora;
a admiração sem discordância; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: o exemplo parapsíquico vivo; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a assimilação simpática (assim); as
amizades milenares, multiexistenciais, holobiográficas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das ideias afins.
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Principiologia: o princípio da repetibilidade individual da experiência: se 1 ser humano
alcança certa conquista, outro também a conseguirá, basta dedicar-se ao desempenho; o princípio da afinidade interconsciencial.
Codigologia: o código de valores pessoais.
Teoriologia: a teoria do Homo sapiens serenissimus.
Tecnologia: a técnica da priorização mais relevante.
Voluntariologia: os vínculos proexológicos interpessoais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos das afinidades cognitivas.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: o completista exemplar; a ofiexista exemplar; o tenepessista exemplar;
a proexóloga exemplar; o intermissivista exemplar; a cognopolita exemplar; o conscienciólogo
exemplar.
Binomiologia: o binômio inspiração-autocognição.
Interaciologia: a interação autossuficiência evolutiva–harmonização cósmica.
Crescendologia: o crescendo volição-intenção-autodesempenho-compléxis.
Trinomiologia: o trinômio (aliteração) simpatia-sintonia-sinergia.
Polinomiologia: o polinômio somático olhar-postura-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo inspirador humano / ídolo de fã-clube; o antagonismo pessoa sensata / adepto de fã-clube.
Paradoxologia: o paradoxo da pessoa fisicamente anã e evolutivamente gigante.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a conviviofilia; a neofilia.
Holotecologia: a convivioteca; a evolucioteca; a sincronoteca; a ideoteca; a cognoteca;
a sinergeticoteca; a superlativoteca.
Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Personologia; a Caracterologia; a Tipologia;
a Hominologia; a Elencologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a personalidade inesquecível; a conscin-cobaia; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a galeria pessoal dos perfis humanos modelares; a musa científica inspiradora; a pessoa ortocentrada; a consciência-locomotiva; a conscin
enciclopedista.
Masculinologia: o inspirador humano; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o amparador humano.
Femininologia: a inspiradora humana; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;
a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
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a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a amparadora humana.
Hominologia: o Homo sapiens inspirator; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: inspirador humano indireto = a pessoa-objeto evolutivo teórico, situada
a distância no tempo e / ou no espaço; inspirador humano direto = a pessoa-objeto evolutivo teático, vivendo mais próxima e permitindo a convivialidade contígua ou estreita.
Culturologia: a cultura da Conviviologia; a cultura da Conscienciometrologia; a cultura da Evoluciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o inspirador humano, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
03. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Consciência atratora: Conscienciometrologia; Homeostático.
05. Conscin-trator: Evoluciologia; Neutro.
06. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
07. Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
08. Inspiração: Heuristicologia; Neutro.
09. Inspiração baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
10. Musa científica: Experimentologia; Neutro.
11. Personalidade singular: Evoluciologia; Homeostático.
12. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.

NAS TRILHAS INTRINCADAS DA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL É NATURAL AS CONSCIÊNCIAS ESPELHAREM-SE
MUTUAMENTE QUANTO ÀS SOLUÇÕES INTELIGENTES
PARA SE VIVER NESTA DIMENSÃO INTRAFÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já encontrou alguém considerado à conta de inspirador da própria evolução consciencial? Era mulher, homem, jovem ou idoso(a)?
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INSTÂNCIA DE AVALIAÇÃO
(CONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A instância de avaliação é o local, instituição ou realidade na qual a conscin ou determinado contexto podem ser avaliados evolutivamente, segundo os princípios da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo instância deriva do idioma Latim, instantia, “proximidade; ação de
apertar, de apressar; instar; assiduidade; veemência; solicitação”. Surgiu no Século XIV. O prefixo a provém do idioma Grego, a, “negação; privação”. A palavra valer vem 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. O vocábulo avaliar surgiu no Século XIV. O termo avaliação apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Instância de avaliação evolutiva. 2. Instância de avaliação conscienciológica.
Neologia. As duas expressões compostas instância de avaliação consciencial e instância
de avaliação institucional são neologismos técnicos da Conscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Instância de avaliação jurídica. 2. Instância de avaliação política.
Estrangeirismologia: o Autopensenarium; a intelligentsia interdimensional; a awareness; a penetralia mentis; o superior power da consciência; o parabrainpower; a cleverness para
evoluir; a open mind; a coniunctio; o strong profile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Autoconscienciometrologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do equilíbrio consciencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os
reciclopensenes; a reciclopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; a autopensenização criteriosa.
Fatologia: a instância de avaliação; a instância de avaliação conscienciológica; a instância avaliativa como sendo o conjunto dos juízos hierarquicamente organizados a fim de conhecer
determinado contexto e alcançar a definição cosmoética, prioritária, ideal, para o momento evolutivo; os laboratórios conscienciológicos na condição de instâncias de avaliação consciencial pessoal; o comitê de ajuizamento; o foro decisório; o grupo de especialistas; a perspectiva singularizada sobre a consciencialidade; as diferentes diretrizes, manifestações processuais e valorações;
os pareceres congruentes ou divergentes; os pareceres revogáveis ou irrevogáveis; as múltiplas facetas da conscin poliédrica; o incremento do autoconhecimento por intermédio das apreciações de
diversas instâncias.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o beneplácito dos amparadores extrafísicos nas avaliações cosmoéticas; a suprema parainstância avaliativa sendo o encontro pós-dessomático com o evoluciólogo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das unidades de medida da Conscienciometrologia; o sinergismo cosmovisiológico generalismo-especialismo.

Enciclopédia da Conscienciologia

12737

Principiologia: o princípio da descrença; os princípios do paradigma consciencial;
o princípio da cobaiagem mútua; o princípio das energias conscienciais denunciarem a realidade intraconsciencial; o princípio da hierarquia cognitiva e vivencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando as intervenções autodepurativas; o código grupal de Cosmoética (CGC) instituindo a isenção nos julgamentos conscienciais.
Teoriologia: a teoria da avaliação da consciência; a teoria da medida consciencial;
o modelo evolutivo na teoria do Homo sapiens serenissimus.
Tecnologia: a teática conscienciológica; as técnicas otimizadoras da autevolução; as
técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas ao exame consciencial; as paratécnicas de
medidas conscienciais; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica autoconscienciométrica
da conscin-cobaia.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciométrico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos evolutivos das autorreflexões antes das megadecisões; os efeitos
autolibertadores da transparência consciencial; os efeitos autopotencializadores da autoconstatação do próprio nível evolutivo real; os efeitos do compromisso grupal com a evolução de todos.
Neossinapsologia: as neossinapses autopesquisísticas.
Ciclologia: o ciclo medição-avaliação-intervenção; o ciclo prevenção-Terapêutica; o ciclo recin intermissiva–recin intrafísica dinamizando a autevolução.
Enumerologia: a demanda assistencial; o exame acurado; a observação técnica; o raciocínio criterioso; a opinião fundamentada; o parecer consensual; a assessoria evolutiva.
Binomiologia: o binômio fatos-parafatos embasando as medições conscienciológicas;
o binômio autocrítica-autossinceridade fundamentando os autexames conscienciométricos; o binômio autengano-heterocrítica; o binômio minitrafor-megatrafar; o binômio minitalentos-megavícios; o binômio qualidade aparente–defeito disfarçado; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação autodiscernimento-acerto; a interação autotestagens-heterotestagens; a interação avaliações perceptivas–avaliações paraperceptivas.
Crescendologia: o crescendo evolutivo gradual na precisão autavaliativa.
Trinomiologia: o trinômio acerto-autenticidade-Justiça; o trinômio trafores-trafarestrafais; o trinômio cognições-habilidades-atitudes; o trinômio volição-intencionalidade-autorreciclabilidade; o trinômio autoconceito-autoimagem-autestima; o trinômio dissecção-detalhamento-exaustividade; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistencialidade; o trinômio retrocognitor–formador de opinião–produtor de conhecimentos; o trinômio megaatributo-megatrafor-megapensene; o trinômio assistencial avaliação-deliberação-orientação.
Polinomiologia: o polinômio aferimétrico intensidade-frequência-duração-amplitude
dos fenômenos conscienciológicos; o polinômio avaliativo obtenção-organização-análise-interpretação dos dados conscienciométricos; o polinômio diagnóstico medição-categorização-comparação-ponderação-determinação.
Antagonismologia: o antagonismo consciência atratora / consciência refratária; o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida; o antagonismo sábio / tolo; o antagonismo atrator de assediadores / atrator de amparadores; o antagonismo instância avaliativa
permanente / instância avaliativa circunstancial; o antagonismo foro particular / foro público.
Paradoxologia: o paradoxo da consciência curiosa esquivando-se do autoconhecimento.
Politicologia: a democracia pura; a meritocracia evolutiva indisfarçável. A política grupal de constituição de instâncias da avaliação consciencial cosmoética.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da análise da personalidade.
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Filiologia: a intelectofilia; a evoluciofilia; a cogniciofilia; a discernimentofilia; a perceptofilia; a comunicofilia; a logicofilia.
Holotecologia: a pedagogoteca; a cognoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a pesquisoteca; a consciencioteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Sociologia; a Politicologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Consciencioterapia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Recexologia; a Invexologia; a Definologia; a Determinologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens autoconscientialis;
o Homo sapiens fundator; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: instância de avaliação consciencial = local, instituição ou realidade na
qual a conscin pode ser sopesada evolutivamente, segundo os princípios da Conscienciologia; instância de avaliação institucional = local, instituição ou realidade na qual determinado contexto,
pode ser sopesado evolutivamente, segundo os princípios da Conscienciologia.
Culturologia: a Multiculturologia da Conscienciologia.
Taxologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
21 instâncias de avaliações conscienciometrológicas, em geral, existentes na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), ou no Bairro Cognópolis, de Foz do Iguaçu, no
Paraná:
01. ACOPLAMENTARIUM: laboratório conscienciológico; CEAEC; avaliação da clarividência; Curso Conscienciológico.
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02. APEX: Associação Internacional da Programação Existencial: avaliação proexogramática; proexograma; autoproéxis; maxiproéxis.
03. ASSINVÉXIS: Associação Internacional de Inversão Existencial: avaliação da inversão existencial; invexograma.
04. AVA: Apoio a Voluntários e Alunos; CEAEC.
05. CEAEC: Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia; avaliação conscienciológica; debates; tertúlias do Tertuliarium.
06. CIAJUC: Conselho Internacional de Assistência Jurídica à Conscienciologia;
avaliação jurídica conscienciológica.
07. CINEO: Conselho Internacional de Neologia; avaliação de neologismos.
08. Colégio Invisível da Dessomatologia: avaliação da pré-dessoma.
09. CONSCIUS: Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial;
avaliação conscienciométrica; conscin-cobaia.
10. Conselho de Epicons: avaliação do epicentrismo consciencial.
11. Conselho dos 500: Cognópolis; avaliação da Politicologia Democrática.
12. EDITARES: Associação Internacional; avaliação do livro conscienciológico.
13. EVOLUCIN: Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância;
avaliação da educação da criança.
14. IC: Instituição Conscienciocêntrica; acareação cosmoética.
15. LONGEVITÀ: a Associação Internacional de Longevidade; a avaliação da quarta
idade intrafísica.
16. OIC: Organização Internacional de Consciencioterapia; avaliação consciencioterápica; evoluciente.
17. PL (Projetabilidade Lúcida): IIPC; Instituto Internacional de Projeciologia
e Conscienciologia; avaliação da autoprojetabilidade consciente.
18. REAPRENDENTIA: Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação
Consciencial; avaliação da erudição.
19. Revista Conscientia; CEAEC; avaliação do artigo conscienciológico.
20. UNICIN: União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais; avaliação
de IC.
21. UNIESCON: União Internacional de Escritores da Conscienciologia; avaliação
de obra escrita.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a instância de avaliação, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
02. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
03. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
04. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
05. Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
06. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Base da Conscienciologia: Conscienciometrologia; Neutro.
08. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
09. Categoria de consciência: Conscienciometrologia; Neutro.
10. Condição conscienciológica: Evoluciologia; Homeostático.
11. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
12. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
13. Postura conscienciológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
14. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
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15. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

A INSTÂNCIA DE AVALIAÇÃO É RECURSO INTERASSISTENCIAL VALIOSO PARA QUEM – CONSCIÊNCIA OU INSTITUIÇÃO – NECESSITA DE ORIENTAÇÃO COSMOÉTICA,
EVOLUTIVA, PARA O CONTEXTO PRIORITÁRIO CRÍTICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já recorreu a alguma instância de avaliação
conscienciológica? Qual? Por qual razão?
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INSTANTANEIDADE CONSCIENCIAL
(INSTANTANEOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A instantaneidade consciencial é a interfusão do polinômio vontade-intenção-decisão-ação, própria da consciência evoluída, cosmoética, interassistencial, especialmente
da consciex, imprimindo rapidez relampagueante, extraordinária, às manifestações parafisiológicas, intrarticuladas, corretas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo instantâneo deriva do idioma Latim Medieval, instantaneu, “instantâneo”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência, senso
íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Manifestação consciencial instantânea. 2. Ação consciencial relampagueante.
Neologia. As 3 expressões compostas instantaneidade consciencial, instantaneidade
consciencial inicial e instantaneidade consciencial avançada são neologismos técnicos da Instantaneologia.
Antonimologia: 1. Morosidade consciencial. 2. Bradipsiquismo.
Estrangeirismologia: o flash extrafísico promovido pelo amparador de função ao praticante da tenepes.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao taquipsiquismo evoluído, composto ou interfusional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das parapercepções avançadas; os taquipensenes;
a taquipensenidade; o ato de pensenizar manifestado simultaneamente como ação dinâmica, comunicativa e de translado.
Fatologia: a instantaneidade consciencial; a instantaneidade intra e extraconsciencial; as
manifestações máximas do taquipsiquismo; as automanifestações relampagueantes; a vivência
com os cons magnos da hiperacuidade pessoal; a eliminação dos agentes atravessadores e dos
atravessamentos entre a decisão e a ação pessoal; a instantaneidade da dinâmica intraconsciencial;
a neutralização possível das influências do cerebelo e da psicomotricidade; o atingimento direto
do “finalmente” eliminando os prolegômenos; as sínteses das ações; a mudança instantânea do
megafoco da consciência; o senso autocrítico instantâneo; as ocorrências no piscar de olhos; o fenômeno inusitado suscitando a curiosidade pesquisística; o descarte de intermediários na aquisição de neocognições; o pragmatismo ou a praticidade vivencial dos conceitos do corpus da
Conscienciologia; a pensenização, a comunicação e a ação pessoais entrosadas e relampagueantes
do princípio consciencial desenvolvido na estrutura das realidades do Cosmos; a transmissão
instantânea, consciência a consciência, da ideia básica em bloco; a elaboração intelectiva instantânea do taquipsiquismo e da hiperacuidade; o fato de ser secundário as opiniões, depoimentos
e posicionamentos das pessoas, ou de grupos de pessoas, a respeito dos parafatos e parafenômenos, importando muito mais à conscin lúcida estabelecer a parajurisprudência pessoal sobre as
bases fundamentais, teáticas, da inteligência evolutiva (IE) agora, aqui, objetivando o futuro imediato; a vivência pessoal ou autovivência é a condição estrutural, teática, mais importante do princípio da descrença; a supereficácia da perspicácia cosmoética.
Parafatologia: a totipotência mentalsomática; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a consciência extrafísica pensando, sen-
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tindo, agindo e se transportando de determinada dimensão para outra instantaneamente; a condição intraconsciencial natural do Serenão; a condição intraconsciencial extrapolacionista do evoluciólogo; o fato indiscutível de nada exceder à experiência pessoal, autopersuasiva, especialmente
quanto às manifestações extrafísicas, multidimensionais, parapsíquicas; os fatos pacíficos, inexcedíveis, incomparáveis ou insuperáveis de a consciência atenta sentir ou vivenciar por si, seja
a grosseira cólica biliar ou ver, à frente, a sofisticada aparição hipnopômpica da consciex, personalidade dessomada conhecida, nas manifestações clarividentes, sendo tais ocorrências mais convincentes e muito além dos relatos teóricos ou das expressões mais dramáticas de qualquer outra
pessoa ou até das assertivas dogmatizadas da Ciência Convencional Eletronótica; a instantaneidade inerente aos parafatos; as interações energéticas súbitas e sucessivas a cada contato interconsciencial; o imediatismo do banho energético autoconfirmador; a rapidez do acesso às Centrais Extrafísicas; a cosmovisão instantânea da cosmoconsciência por meio do hiperdiscernimento do
mentalsoma; a conquista da instantaneidade paraperceptiva antes da maturidade física.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo retilinearidade autopensênica–instantaneidade consciencial; o sinergismo instantaneizador das ações conscienciais convergentes com o fluxo cósmico.
Principiologia: o princípio da instantaneidade da dinâmica intraconsciencial; o fato de
a instantaneidade das manifestações da consciência importar, sobremaneira, à vivência do princípio da descrença a fim de a conscin entender e saber vivenciar os parafenômenos pessoais.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica do reducionismo das ações corretas; as neotecnologias buscando
implantar a instantaneidade comunicativa na intrafisicalidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: a surpreendência dos efeitos energéticos instantâneos promovidos pela
consciex evoluída; o efeito surpresa; o efeito revigorante instantâneo do estado vibracional;
o efeito energético instantâneo da autoevocação; o efeito tarístico instantâneo da neoverpon impactante.
Ciclologia: a autoprontidão inteligente no ciclo assim-desassim.
Enumerologia: as paraaparições; as paraabordagens; as paratelepatizações; as paratransfigurações; as paratranslocações; as paradesaparições; as pararrepercussões.
Interaciologia: a interação consciência continuada (personalidade consecutiva)–consciência contínua (projetor omnilúcido).
Crescendologia: o crescendo relampagueante pensar-agir na extrafisicalidade evoluída.
Trinomiologia: o trinômio intenção-decisão-ação transmutado em monopensene;
o trinômio agilidade-rapidez-eficiência; o trinômio da autodesperticidade reconhecer-rechaçar-neutralizar de imediato as paraintrusões patológicas.
Polinomiologia: o polinômio vontade-intenção-decisão-ação.
Antagonismologia: o antagonismo bradipsiquismo / taquipsiquismo.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia; a cosmofilia; a priorofilia; a gnosiofilia;
a neofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a assistencioteca; a parapsicoteca; a conscienciometroteca; a paradoxoteca; a convivioteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Instantaneologia; a Autevoluciologia; a Holomaturologia;
a Mentalsomatologia; a Paracomunicologia; a Serenologia; a Cosmoconscienciologia; a Extrafisicologia; a Sociexologia; a Mateologística; a Parafatuística; a Parafisiologia; a Paracerebrologia;
a Parafenomenologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens instantaneus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoconscientialis; o Homo sapiens
evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus; a Conscientia libera.
V. Argumentologia
Exemplologia: instantaneidade consciencial inicial = a condição evolutiva do evoluciólogo ou evolucióloga; instantaneidade consciencial avançada = a condição evolutiva do Serenão
ou Serenona.
Culturologia: a Multiculturologia da Parapercepciologia das Consciências; a cultura
vivenciada em comunexes evoluídas.
Taxologia. Sob a ótica da Instantaneologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 40
categorias de realidades insinuantes e vigorosas no desenvolvimento da vida intrafísica comum,
contudo, podendo ser eliminadas, ao modo de queima de etapas, pela conscin lúcida interessada
em ampliar as técnicas promotoras da própria instantaneidade consciencial:
01. Afetações.
02. Atrapalhações.
03. Banalidades.
04. Bisonharias.
05. Burocracias.
06. Cerimônias.
07. Complicações.
08. Constrangimentos.
09. Degraus.
10. Eloquências.
11. Embaraços.
12. Empecilhos.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Empolamentos.
Enfeites.
Estereótipos.
Etiquetas.
Excessos.
Formalidades.
Gongorismos.
Intermitências.
Lances.
Links.
Liturgias.
Meandrismos.
Nefelibatismos.
Passe-partouts.
Pedantismos.
Pomposidades.
Preciosismos.
Prolegômenos.
Protocolos.
Rebuscamentos.
Requintes.
Retoricismos.
Rituais.
Rótulos.
Solenidades.
Suntuosidades.
Trampolins.
Travões.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a instantaneidade consciencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
03. Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
04. Autopredisposição extraordinária: Autopensenologia; Homeostático.
05. Autoprontidão: Recexologia; Homeostático.
06. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
07. Categoria de comunicação: Comunicologia; Neutro.
08. Central Extrafísica de Energia: Extrafisicologia; Homeostático.
09. Chispa discernidora: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Conscienciês: Paracomunicologia; Homeostático.
12. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Despertamento parapsíquico precoce: Parapercepciologia; Neutro.
14. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
15. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
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A INSTANTANEIDADE CONSCIENCIAL É CONQUISTA
AVANÇADA DA CONSCIN SOMENTE ALCANÇADA EM ALTO NÍVEL EVOLUTIVO A PARTIR DO DOMÍNIO DA SUPEREFICÁCIA ATUANTE EM TODAS AS MANIFESTAÇÕES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou manifestação de extrapolacionismo
da instantaneidade consciencial? Em qual nível de atividade?
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INSTANTÂNEO EVOLUTIVO
(INSTANTANEOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O instantâneo evolutivo é o ato ou efeito da ação taquipsíquica relampagueante da consciência, em determinados contextos e dimensões existenciais, em função da condição da instantaneidade da dinâmica intraconsciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo instantâneo deriva do idioma Latim Medieval, instantaneu,
“instantâneo”. Surgiu no Século XVIII. O termo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de
évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em
1873.
Sinonimologia: 1. Instantâneo paraperceptivo. 2. Manifestação relampagueante.
3. Ação superrápida.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo instantâneo:
instantaneizador; instantaneizadora; instantânea; instantaneamente; instantaneidade; Instantaneologia; instantanizar; instante.
Neologia. As 3 expressões compostas instantâneo evolutivo, instantâneo evolutivo somático e instantâneo evolutivo paraperceptivo são neologismos técnicos da Instantaneologia.
Antonimologia: 1. Inércia regressiva. 2. Ação lenta. 3. Ato bradipsíquico.
Estrangeirismologia: o Despertarium; o flash; o insight; o turning point.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da parapercuciência taquipsíquica.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexistem
instantes iguais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das parapercepções avançadas; os taquipensenes;
a taquipensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o ato de pensenizar manifestado simultaneamente como ação dinâmica, comunicativa e de translado; o desenvolvimento das paraperceptibilidades aprofundando a cognição instantânea dos holopensenes das pessoas; a capacidade de mudar instantaneamente o conjunto de regras de pensenizar no momento; a autopensenização atilada ao presente.
Fatologia: o instantâneo evolutivo; o senso autocrítico instantâneo; o ato em cima do
lance; a instantaneidade consciencial; a contração dos músculos do crânio como sendo reação de
autodefesa instantânea; o senso crítico instantâneo; a instantaneidade intra e extraconsciencial; as
manifestações máximas do taquipsiquismo; a transmissão instantânea, consciência a consciência,
da ideia básica em bloco; o taquipsiquismo ou a elaboração intelectiva instantânea; a geração instantânea de neoideia; as automanifestações relampagueantes; a vivência com os cons magnos da
hiperacuidade pessoal; a instantaneidade da dinâmica intraconsciencial da consciência; a neutralização possível das influências do cerebelo e da psicomotricidade; a mudança instantânea do megafoco da consciência; a informação instantânea da intuição; a descoberta instantânea da serendipitia; a pensenização, a comunicação e a ação pessoais entrosadas e relampagueantes do princípio
consciencial desenvolvido na estrutura das realidades do Cosmos; a inteligência da reparação instantânea da falha ou do erro; o processo da reciclagem instantânea da Impactoterapia; a imersão
instantânea na autorreflexão silenciosa; a ação reflexa; o estado de alerta; o presente sendo o único tempo passível de controle pela consciência; a fuga à imaginação sendo tentativa vã de burlar
a instantaneidade existencial; o realinhamento súbito da consciência ao momento presente nas
adversidades.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional profilático instantâneo; os efeitos
instantâneos do EV; a desassim instantânea; a atuação instantânea da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a assistência extrafísica instantânea; a instantaneidade do reforço energético;
o arco voltaico craniochacral eliminando instantaneamente os bloqueios energéticos encefálicos;
o autencapsulamento energético instantâneo; a descoincidência instantânea no parafenômeno da
fuga projetiva; a conquista da instantaneidade paraperceptiva antes da maturidade física; as parapercepções instantâneas do holopensene; as extrapolações parapsíquicas instantâneas promovidas
por amparadores extrafísicos de função; os diagnósticos parapsíquicos instantâneos da Consciencioterapia; a higienização holopensênica e o megarrevigoramento consciencial instantâneo pela
megaeuforização; o parafenômeno da visão panorâmica instantânea; as autotransfigurações instantâneas do psicossoma; o fato extraordinário de a consciência e as energias conscienciais atuarem além das variáveis do tempo e do espaço; a sintonia holossomática ao fluxo cósmico permitindo desempenhos instantâneos; a autorregeneração imediata; a natureza instantânea da psicosfera pessoal; a autodesassedialidade mantida instante a instante; a taquirritmia consciencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo retilinearidade autopensênica–instantaneidade consciencial; o sinergismo instantaneizador das ações conscienciais convergentes com o fluxo cósmico; o sinergismo atenção-concentração-tranquilidade; o sinergismo aguçamento dos sentidos–
–atilamento do intelecto–presteza na ação.
Principiologia: o princípio da instantaneidade da dinâmica intraconsciencial; o princípio existencial da sucessão de instantes irrepetíveis; o princípio da instantaneidade da Parafenomenologia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) instaurando a incorruptibilidade
continuada.
Tecnologia: as neotecnologias buscando implantar a instantaneidade comunicativa na
intrafisicalidade; a técnica da mudança pacífica e instantânea do bloco de automanifestações;
a técnica de viver lucidamente em todos os instantes existenciais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: a surpreendência dos efeitos energéticos instantâneos promovidos pela
consciex evoluída; o efeito revigorante instantâneo do estado vibracional; o efeito energético instantâneo da autoevocação; o efeito tarístico instantâneo da neoverpon impactante; os efeitos
profiláticos da percepção imediata de desconforto holossomático; os efeitos consciencialmente
lentificadores da fuga às realidades presentes.
Ciclologia: a autoprontidão inteligente no ciclo assim-desassim; o ciclo ação-reação
instantâneo; a eficácia autevolutiva do ciclo erro-retificação-acerto realizado de imediato.
Enumerologia: o instante de atenção ou de devaneio; o instante de lucidez ou automatização; o instante de hipervigilância ou relaxe; o instante de ponderação ou ação; o instante de
acerto ou erro; o instante produtivo ou inócuo; o instante calculado ou imprevisto.
Binomiologia: o binômio sensibilidade perceptiva–sensibilidade paraperceptiva.
Interaciologia: a interação autocontrole-autoconfiança-autoprontidão.
Crescendologia: o crescendo relampagueante pensar-agir na extrafisicalidade evoluída.
Trinomiologia: o trinômio agilidade-rapidez-eficiência; o trinômio da autodesperticidade reconhecer-rechaçar-neutralizar de imediato as paraintrusões patológicas; o trinômio
aqui-agora-já; a apreciação sensória fugaz do trinômio aroma-saber-textura.
Polinomiologia: o polinômio vontade-intenção-decisão-ação; a conexão ao presente
pelo polinômio perceber a respiração–acalmar as emoções–serenar a mente–aquietar as bioenergias.
Antagonismologia: o antagonismo bradipsiquismo / taquipsiquismo.
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Politicologia: a democracia pura; a política existencial de considerar cada instante ocasião especial.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada ao aproveitamento máximo de cada instante evolutivo; a derrogação das leis da Física Humana.
Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia; a cosmofilia; a priorofilia; a gnosiofilia;
a neofilia; a evoluciofilia.
Mitologia: o mito da criatividade instantânea sem autesforço.
Holotecologia: a assistencioteca; a parapsicoteca; a conscienciometroteca; a paradoxoteca; a convivioteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Instantaneologia; a Autevoluciologia; a Holomaturologia;
a Mentalsomatologia; a Priorologia; a Paracomunicologia; a Serenologia; a Cosmoconscienciologia; a Extrafisicologia; a Sociexologia; a Parafatuística; a Parafisiologia; a Paracerebrologia; a Parafenomenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens repentinus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoconscientialis; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens
serenissimus; a Conscientia libera.
V. Argumentologia
Exemplologia: instantâneo evolutivo somático = a ação relampagueante da consciência
empregando predominantemente o soma, os sentidos físicos e os atributos mentais; instantâneo
evolutivo paraperceptivo = a ação relampagueante da consciência empregando predominantemente as percepções extrassensoriais.
Culturologia: a Multiculturologia da Parapercepciologia das Consciências; a cultura
da extrafisicalidade avançada; a cultura vivenciada em comunexes evoluídas.
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Taxologia. Sob a ótica da Instantaneologia, eis, por exemplo, na ordem natural, as 3 categorias dos tempos existenciais básicos, ou instantes diversificados, e respectivas características:
1. Instante passado: o agora revivido; a lembrança; o apego; a mágoa; o ressentimento;
o imperdoamento; o arrependimento; a culpa; a saudade; a mimese; a causa do instante atual.
2. Instante presente: o agora vivido; a realidade; a vida propriamente dita; a atuação;
a autodecisão; a recomposição do passado; a transformação do futuro; o instante de colher e de
semear.
3. Instante futuro: o agora imaginado; a projeção mental; a expectativa; a promessa;
o medo; a ansiedade; a preocupação; a postergação; a esperança; a resposta ao instante anterior.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 instantâneo evolutivo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
02. Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
03. Autopredisposição extraordinária: Autopensenologia; Homeostático.
04. Autoprontidão: Recexologia; Homeostático.
05. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
06. Chispa discernidora: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Conscienciês: Paracomunicologia; Homeostático.
08. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Despertamento parapsíquico precoce: Parapercepciologia; Neutro.
10. Eclosão criativa: Heuristicologia; Homeostático.
11. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
12. Instantaneidade consciencial: Instantaneologia; Homeostático.
13. Megaeuforização: Homeostaticologia; Homeostático.
14. Status momentosus: Autevoluciologia; Neutro.
15. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.

OS INSTANTÂNEOS EVOLUTIVOS SE EXPANDEM NA RAZÃO DIRETA DA PROGRESSÃO DO AUTODISCERNIMENTO
COSMOÉTICO, TEÁTICO, DA CONSCIÊNCIA LÚCIDA, SEJA
QUANDO CONSCIN OU CONSCIEX, EM TODA DIMENSÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já percebeu os próprios instantâneos evolutivos?
Você consegue promovê-los pela ação da própria vontade?
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INSTANTE COSMOETIFICADOR
(AUTOCOSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O instante cosmoetificador é a técnica da pausa instantânea para recolhimento íntimo, imperceptível ao observador, no qual a conscin, homem ou mulher, diante de estímulo externo perturbador, refreia resposta impulsiva, reatividade emocional e / ou energética, reiterando rapidamente a ortodeliberação de manter a coerência com os próprios princípios e valores
evolutivos no ato pessoal subsequente.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo instante vem do idioma Latim, instans, “que aperta; que insta; que
persegue; ameaçador; iminente; próximo; presente”. Surgiu no Século XV. A palavra cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Apareceu em 1563.
O elemento de composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Surgiu no idioma
Português, no Século XIX. O vocábulo ética procede do idioma Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada aos estudos da Moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Apareceu
no Século XV.
Sinonimologia: 1. Instante antipertúrbio. 2. Pausa antipertúrbio. 3. Parada autopacificadora. 4. Stop auto-harmonizante. 5. Postura antipatorreatividade. 6. Posicionamento antiirritação. 7. Autodiscernimento cosmoético em ação.
Neologia. As 3 expressões compostas instante cosmoetificador, instante cosmoetificador
cotidiano e instante cosmoetificador crucial são neologismos técnicos da Autocosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Reatividade emocional. 2. Resposta imponderada. 3. Resposta impulsiva. 4. Resposta irritadiça. 5. Descontrole emocional. 6. Surto de imaturidade.
Estrangeirismologia: o delay na resposta ao estímulo patológico; o gap pró-imperturbabilidade; o timing da retomada da autopacificação íntima; a abertura mental aos insights oportunos; a finesse cosmoética; o upgrade cosmoético na Etologia Pessoal; o strong profile evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cosmoeticologia Aplicada.
Coloquiologia: o homem ou mulher de expediente; o indivíduo com jogo de cintura;
a pessoa de estopim longo; a escolha de não entrar na onda baratrosférica; a opção de não ir no
bico do assediador; a decisão de pensar antes de falar ou agir; a deliberação de não perder a cabeça; o bate e pronto tarístico; a palavra sadia bem colocada, justa e exata na ponta da língua.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodomínio holossomático; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os contrapensenes ponderados; a contrapensenidade calculada; o apreço pela pensenização correta; a sustentação ou retomada rápida da limpidez
na autopensenidade; a autoblindagem pensênica; a conservação do autequilíbrio holopensênico.
Fatologia: o instante cosmoetificador; a parada instantânea para pensar sobre o contexto
presente; o momento de restabelecimento do autocontrole holossomático; a reafirmação das ortodecisões prévias; a antirreatividade emocional; a postura antiimpulsividade; a superação de instintividades subcerebrais; o autodesassédio instantâneo; a construção de novas respostas cosmoéticas; a espontaneidade discernida; o autocondicionamento sadio; o corte de cadeia assediadora;
a eliminação de parênteses patológicos na vida diuturna; a vigilância perante ensejo patológico
favorável a erros, equívocos, conflitos e acidentes de percurso; o discernimento quanto ao ato
passível de desmontar artimanha baratrosférica; a consciência das consequências antievolutivas
dos autodesequilíbrios, mesmo mínimos; a escolha por não contaminar-se com pertúrbios alheios;
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a opção de não aceitar a intrusão patológica na intraconsciencialidade; a decisão de não admitir
a carga emocional alheia depositada em si; a deliberação de não delegar o controle do próprio estado íntimo; o desafio de sustentar a postura de assistente em qualquer conjuntura existencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a contenção de
possíveis reatividades energéticas negativas; a ausculta das energias conscienciais (ECs) predominantes em conscins, consciexes e ambientes; o autencapsulamento energético quando necessário;
o momento de disponibilização mental às inspirações amparadoras; o desafio da exteriorização
incondicional de energias benfazejas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo hiperacuidade multidimensional–autodiscernimento cosmoético.
Principiologia: o princípio da evolução interassistencial; o princípio cosmoético de objetivar o melhor para todos; o princípio do menos doente assistir ao mais doente; o princípio do
supremo poder da autovolição; o princípio da primazia das ECs cosmoéticas; o princípio da não
violência; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: os códigos de etiqueta social; a autoincorruptibilidade do código pessoal
de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a prevenção de endividamentos da teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica de respirar fundo; a técnica metafórica de morder a língua; a técnica de contar até 10; a técnica do EV; a técnica da indignação cosmoética; a técnica da omissuper; a técnica do calculismo cosmoético.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos das emoções nas distorções perceptivas, paraperceptivas, mnemônicas e cognitivas; os efeitos das alterações emocionais na dificuldade em encontrar soluções
duradouras; os efeitos das reações impulsivas em gafes, malentendidos, desavenças e surtos de
imaturidades; o bom humor enquanto efeito de árduo trabalho de elaboração intelectual cosmoética e autocontrole holossomático; o mau humor enquanto efeito de reações subcerebrais impensadas diante de reveses cotidianos; os efeitos didáticos da dimensão intrafísica propiciar tempo
entre o pensar e o agir; o efeito bumerangue da ortopensenização.
Neossinapsologia: as neossinapses da imperturbabilidade cosmoética.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo virtuoso.
Enumerologia: o foco no autequilíbrio íntimo; o foco no pensamento racional; o foco na
saúde consciencial; o foco na amparabilidade extrafísica; o foco na higiene energética; o foco na
interassistência multidimensional; o foco na resolução cosmoética.
Binomiologia: a compreensão do binômio admiração-discordância; a teática binômio
heteroperdoamento-autoimperdoamento; a incivilidade no binômio raiva–má-fé; a anticosmoética no binômio comunicação tendenciosa–manipulação interconsciencial; a desassistência no binômio cara amarrada–resposta curta e grossa; a destreza no binômio autodesassédio-heterodesassédio; a proatividade no binômio recin-recéxis.
Interaciologia: a interação instante cosmoetificador–ortodecisão reiterada; a interação
intencionalidade cosmoética–autodeterminação evolutiva; a interação respeito interconsciencial–inteligência evolutiva; a interação amabilidade-paciência; a interação pacificação íntima–
–autocosmoética teática; a interação incorruptibilidade pessoal–coerência comportamental;
a interação taquipensenidade cosmoética–ortopráxis.
Crescendologia: o crescendo evolutivo de autodomínio holossomático até o serenismo.
Polinomiologia: o polinômio atenção máxima–intelecção rápida–decisão imediata–
–práxis cosmoética; o polinômio bom ânimo–bom humor–bom-tom–juízo cosmoético; a autovigilância ao polinômio olhar-postura-voz-gesto; a superação do polinômio egoísmo-orgulho-vaidade-preconceito; a nulificação do polinômio dominar-intimidar-coagir-ameaçar-humilhar-dissua-
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dir-rechaçar; a demonstração do polinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autocosmoética-autodesassédio; o polinômio tudo–ao mesmo tempo–aqui–agora.
Antagonismologia: o antagonismo instante cosmoetificador / autorrepressão emocional; o antagonismo ação criteriosa / desleixo; o antagonismo posicionamento refletido / impulsividade; o antagonismo comportamento discernido / emocionalismo; o antagonismo ato profilático / inconsequência; o antagonismo seriedade existencial / leviandade; o antagonismo força presencial / autexpressão desorganizada.
Paradoxologia: o paradoxo da ponderação de segundos capaz de evitar a necessidade
de anos de recomposição; o paradoxo da reação rude ao considerado injusto poder ser injustiça.
Politicologia: as políticas da reeducação consciencial.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da ação e reação; a lei da empatia; as
leis da boa educação; as leis da inseparabilidade grupocármica; as leis da Interprisiologia Grupocármica; as leis da Paradiplomacia; as leis da Paradireitologia.
Filiologia: a coerenciofilia; a harmoniofilia; a cosmoeticofilia; a assistenciofilia; a recinofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a desafiofilia.
Sindromologia: os descontroles derivados da síndrome de burnout.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a pensenoteca; a maturoteca; a recexoteca; a volicioteca; a evolucioteca; a coerencioteca.
Interdisciplinologia: a Autocosmoeticologia; a Autodiscernimentologia; a Autodecidologia; a Autodeterminologia; a Autodisciplinologia; a Recinologia; a Teaticologia; a Voliciologia;
a Harmoniologia; a Pensenologia; a Conviviologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin javalínica; a personalidade decidida.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon
lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o projetor consciente; o voluntário; o homem de ação; o pacificador; o bombeiro consciencial.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon
lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a projetora consciente; a voluntária; a mulher de ação; a pacificadora; a bombeira consciencial.
Hominologia: o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens
determinologus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens
prioritarius; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: instante cosmoetificador cotidiano = o vivenciado diante de acontecimento corriqueiro com leves repercussões multidimensionais; instante cosmoetificador crucial
= o vivenciado diante de acontecimento grave com fortes repercussões multidimensionais.
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Culturologia: a cultura da Cosmoeticologia.
Benefícios. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 16 decorrências possíveis da utilização da técnica do instante cosmoetificador:
01. Amparabilidade: a predisposição intraconsciencial para o recebimento de inspirações extrafísicas providenciais.
02. Antivitimização: a eliminação de reações inadequadas e anacrônicas passíveis de
gerar condições vitimizantes.
03. Autocoerência: a sustentação da compatibilidade entre as autoconvicções e as ações
pessoais.
04. Autodesassédio: a preservação da inteireza e serenidade íntima capaz de manter
a pensenização sadia.
05. Autoimperturbabilidade: a anulação de repercussões íntimas causadas pelos pertúrbios alheios e interferências assediadoras.
06. Autossegurança: a fixação da confiança na própria capacidade de estar no controle
do próprio holossoma.
07. Cosmovisão: o vislumbre da dinâmica existente na conjuntura intra e extrafísica do
momento evolutivo.
08. Desdramatização: a conservação do bom humor favorecendo o sobrepairamento
analítico e a desconsideração de insignificâncias.
09. Esclarecimento: a elaboração de argumentação racional, clara e precisa capaz de favorecer o alcance de soluções e consensos cosmoéticos.
10. Fortalecimento presencial: a potencialização da autexpressão ao se reiterar a postura confiante, pacífica, inabalável e cosmoética.
11. Intercompreensão: o diagnóstico da problemática e / ou dificuldade do agente causador do estímulo perturbador.
12. Omissuper: a decisão de aguardar o momento mais adequado para explicitar o autoposicionamento.
13. Ortoenergização: a exteriorização de ECs sadias, equilibradas e balsâmicas, a fim
de contribuir para a desintoxicação do holopensene conflituoso.
14. Ortoposicionamento: a realização de refutação ideativa de maneira educada, respeitosa e não coercitiva.
15. Pacificação: a criação de estratégia para apaziguar ânimos e implantar ou restaurar
clima de harmonia possível.
16. Profilaxia: a reflexão e deliberação rápidas sobre ação preventiva capaz de evitar
o agravamento de contexto crítico.
Inteligência. A manutenção da acalmia íntima é a autodefesa mais eficaz, pois conserva
a tranquilidade necessária à integridade pensênica, à expansão ideativa e à intervenção dos amparadores, objetivando a descoberta de saída cosmoética para a situação difícil.
Falha. A vivência do instante cosmoetificador nem sempre produz resultados exitosos,
seja devido a condição pessoal, dos circundantes ou de ambos. Entretanto, as falhas fornecem elementos para a avaliação do autotemperamento e das heterodemandas tarísticas.
Autodesassédio. O insucesso na aplicação da técnica do instante cosmoeticador, por
parte do aplicante, evidencia para o mesmo, os autassédios insuperados, as irracionalidades, os
resquícios de tendenciosidades emocionais, ou seja, as brechas na autopensenidade às intrusões
assediadoras. Deste modo, diagnostica as autorrecins prementes para a conquista da autodesperticidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o instante cosmoetificador, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ato determinativo: Autodecidologia; Homeostático.
02. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
03. Autodomínio da vontade: Voliciologia; Homeostático.
04. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Consciência harmonizada: Harmoniologia; Homeostático.
06. Domínio pessoal: Autoconscienciometrologia; Neutro.
07. Empenho proexolíneo: Autodeterminologia; Homeostático.
08. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Instantâneo evolutivo: Instantaneologia; Homeostático.
10. Momento da circunspecção: Autexperimentologia; Neutro.
11. Momento evolutivo: Paracronologia; Neutro.
12. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
13. Ortodecisão reiterada: Autodeterminologia; Homeostático.
14. Parêntese patológico: Grafopensenologia; Nosográfico.
15. Somatório assertivo: Cosmoeticologia; Homeostático.

O INSTANTE COSMOETIFICADOR É EFICIENTE RECURSO
DEFENSIVO, DESASSEDIADOR E PROFILÁTICO. SUPERA
AS REAÇÕES INSTINTIVAS PARA A AUTOPRESERVAÇÃO,
TORNADAS ANACRÔNICAS NA MAIORIA DAS VIVÊNCIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, investe na qualificação cosmoética da autexpressão? Considera a técnica do instante cosmoetificador capaz de auxiliar nesta empreitada?
Bibliografia Específica:
1. Berckhan, Barbara; Como se Defender de Ataques Verbais: Maneiras Inteligentes de se Proteger de Palavras Agressivas (Die Etwas Intelligentere Art, Sich Gegen dumme Sprüche zu Wehren); revisoras Fernanda Mello;
& Milena Vargas; trad. Luis Carlos Cabral; 110 p.; 8 caps.; 34 enus.; 1 ilus.; 12 técnicas; 18 refs.; 21 x 14 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 10 a 25.
2. Forni, P. M.; Pessoas Gentis são Mais Felizes: Como Agir quando alguém é Grosseiro com você (The Civility Solution); trad. Alexandre Rosas; 240 p.; 2 seções; 10 caps.; 1 ilus.; 1 microbiografia; 33 refs.; 20,5 x 13 cm; br.;
Best Seller; Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 21 a 53 e 85 a 126.
3. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 629 a 666
e 734 a 748.
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INSTIGAÇÃO COGNITIVA
(VERBETOGRAFOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A instigação cognitiva é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher,
autodesafiar-se por meio de leitura, estudo, escrita e defesa dos verbetes, autenfrentando e ressignificando as autoverdades, crenças e vícios pensênicos visando reestabelecer e / ou acessar capacidades intraconscienciais, multidimensionais, homeostáticas, cosmoéticas e interassistenciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo instigar vem do idioma Latim, instigare, “impelir; estimular;
insistir; incitar; exigir ação”, constituído pelo prefixo in, “em, sobre; superposição; aproximação;
transformação”, e stigare, “cutucar com alguma varinha”. Surgiu no Século XVI. O termo instigação apareceu no Século XVII. A palavra cognitiva deriva também do idioma Latim, cognitum,
supino de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 1. Fomentação sapiencial. 2. Concitação intelectual. 3. Estimulação
cognitiva. 4. Incitamento cognitivo.
Neologia. As 3 expressões compostas instigação cognitiva básica, instigação cognitiva
intermediária e instigação cognitiva avançada são neologismos técnicos da Verbetografologia.
Antonimologia: 1. Arrefecimento sapiencial. 2. Indisposição intelectual. 3. Doutrinação dogmática.
Estrangeirismologia: a open mind convergente à instigação; o modus faciendi a partir
da instigação cognitiva; a verba volant, scripta manent referendando a grafopensenidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autorresponsabilidade cognitiva.
Citaciologia: – Há, verdadeiramente, duas coisas diferentes: saber e crer que se sabe.
A ciência consiste em saber; em crer que se sabe está a ignorância (Hipócrates, 460–370 a.e.c.).
Quando o cérebro humano se distende para abrigar uma ideia nova, nunca mais volta à dimensão anterior (Oliver Holmes, 1809–1894).
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Palavras
instigam conhecimento. Palavras trazem informações. Palavras, novos entendimentos.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética:
1. “Cognição. A autocognição diz respeito ao mundo intraconsciencial, enquanto que
a heterocognição se relaciona ao mundo exterior do Cosmos. A consciência interfere no recheio
decorativo do Cosmos e o Cosmos interfere no microuniverso da consciência”.
2. “Conhecimento. O seu conhecimento amplia o conhecimento alheio. A chama da
sua vela acende as velas das outras pessoas”.
3. “Conhecimentos. A autocognição é o primeiro conhecimento sobre si mesmo. A heterocognição é o segundo conhecimento sobre a autevolução. A holocognição é o terceiro conhecimento sobre a interassistencialidade”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da proficiência cognitiva; os autopensenes; a autopensenidade; a flexibilidade e o abertismo pensênicos; os pensenes relativos a aquisição do conhecimento; a pensenidade voltada para a experienciação; os cognopensenes; a cognopensenidade; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; os
nexopensenes; a nexopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade;
os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; a pensenização
tarística; a pensenização interassistencial; a estruturação neopensênica a partir do desenvolvimen-

12756

Enciclopédia da Conscienciologia

to cognitivo; a retilinearidade pensênica expressa na chapa verbetográfica; o arcabouço pensênico
utilizado pelo amparo; a instigação à liberdade pensênica.
Fatologia: a instigação cognitiva; a expansão mentalsomática advinda da escrita verbetográfica; a gratidão externada na decisão e ação verbetológica; a Enciclopédia da Conscienciologia; os verbetes contribuindo para a higienização consciencial planetária; o legado verbetográfico
perdurando e auxiliando o maior número de consciências; a cognição verbetográfica; a cognição
enciclopédica; a progressão cognitiva estruturando o descarte, ajuste, reciclagem, revalidação
e ampliação dos conceitos; o pensamento grafado estimulando e discernindo, reflexão e mentalsomaticidade hígida; a autocientificidade; a autorganização; a inclusão do foco da pesquisa nas atividades diárias; o arrojo ao abdicar das autoconvicções e mudar de opinião; a instigação autocognitiva; a autopesquisa; a autocognição desreprimida; a cognição formal; a cognição autodidática;
a cognição parapsíquica; o novo ponto de vista; a inspiração ideativa; a busca de livros e materiais de pesquisa; a aplicação teática e distributiva dos autotrafores; a supernutrição cerebral; o dicionário cerebral; o ideário inato; a associação de ideias; o interesse por palavras e expressões isoladas capazes de sugerir novos constructos, significações e compreensões; a construção da análise
e da reflexão; a argumentação; a autocrítica cosmoética; o deslocamento dos pontos de vista anacrônicos; a modificação dos hábitos viciosos de pensar; o basta à preguiça e acomodação; a robotização consentida da ideia pronta; o enfrentamento da zona de conforto nosográfica; o questionamento promotor de ideias originais; o esclarecimento pessoal e interpessoal; a busca pelo saber
lúcido, multidimensional, universalista, interdisciplinar; o ensejo para a recuperação das unidades
de lucidez consciencial (cons); o saber como principal força de produção evolutiva.
Parafatologia: o impacto multidimensional e seriexológico dos autenfrentamentos autorais; a condição interassistencial de porta-assistidos a partir da intenção, elaboração mental e / ou
rascunhos iniciais verbetográficos; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a companhia dos amparadores na composição, sustentação e exposição das ideias verbetográficas; a ampliação da autolucidez através do atributo parapsíquico; o insight; o parapsiquismo intelectual;
a pangrafia; a telepatia; o autodesassédio mediado pela apreensão intelectual; a pesquisa multidimensional como alicerce para o discernimento consciencial; a autotares reverberando nos paraesclarecimentos e pararrecomposições; a evocação de consciexes assistíveis a partir da intencionalidade cognitiva; o amparo extrafísico aproveitando a predisposição e o ambiente mentalsomático
para assistir conscins e consciexes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo instigado-instigador; o sinergismo lúcido cognição-parapsiquismo; o sinergismo pesquisador-escritor; o sinergismo tares-amparo; o sinergismo leitor-autor estabelecido na tares verbetográfica, motivando a alternância assistencial e o continuísmo
pesquisístico e grafopensênico.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) enquanto fonte continuada de estudo
e experimentação; o princípio do melhor para todos; o princípio do confor; o princípio do senso
omnipesquisístico; o princípio do autorrevezamento multiexistencial; o princípio dos paradeveres
conscienciais.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do relativismo; a teoria conscienciológica; a teoria da multidimensionalização do saber.
Tecnologia: a técnica da Consciencioterapia; a técnica do Conscienciograma; a técnica
do conscin cobaia; a técnica tertuliária; a técnica de pesquisar e estudar os verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; a técnica de verbetar; a técnica do Programa da Aceleração da Erudição (PAE); as técnicas conscienciológicas.
Voluntariologia: a estimulação cognitiva do voluntário verbetógrafo favorecendo o êxito no voluntariado.
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Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático
(Tertuliarium, Holociclo, Holoteca); o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Enciclopediologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Dicionariologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Verbetólogos.
Efeitologia: o efeito progressivo da autocrítica e autocorreção continuada; o efeito do
discernimento na recomposição e reconciliação grupocármica; o efeito de emancipar os assistidos rumo a melhores níveis de lucidez e autossuficiência evolutiva a partir da instigação policármica; o efeito do bem-estar holossomático decorrente das ideias compartilhadas; o efeito de familiaridade, autalinhamento e contentamento advindos do ato de estudar; o efeito residual perene e evolutivo na maturação e na reeducação dos traços intraconscienciais do verbetólogo.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas do diálogo solidário entre leitor-autor
aberto a admitir o intangível, o inesperado e o subjetivo.
Ciclologia: o ciclo da pertinência evolutiva na relação autor-leitor revezador.
Enumerologia: a instigação ao despojo; a instigação à proficiência; a instigação à conhecença; a instigação ao autodidatismo; a instigação à experimentação; a instigação à tares;
a instigação à grafoassistência.
Binomiologia: o binômio leitor-autor; o binômio autor-amparador; o binômio da autocognição-responsabilidade; o binômio cognição-retribuição; o binômio autotares-tares; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação estudiosidade conscienciológica–estudiosidade eletronótica;
a interação Educação Conscienciológica–Educação Consciencial.
Trinomiologia: o trinômio interassistencial instigação-instigado-instigador; o ato de
auteducação e retribuição orientado pelo trinômio trafar-trafal-trafor; o trinômio autodidatismo-autexperimentação-autopesquisa; o trinômio palavras-memórias-retromemórias.
Polinomiologia: o polinômio pensamento- palavras- significação- discernimento; o polinômio detalhismo-organização- expansão-qualificação-; o polinômio disciplina-autesforço-dedicação-vontade na busca dos resultados interassistenciais evolutivos.
Antagonismologia: o antagonismo ler / escrever; o antagonismo leitor / escritor; o antagonismo acolhimento / rechaçamento; o antagonismo coragem / covardia; o antagonismo experiência / instrução; o antagonismo exemplo / crença; o antagonismo esclarecimento / doutrinação; o antagonismo tares / tacon; o antagonismo multidimensionalidade / unidimensionalidade;
o antagonismo multiexistencialidade / monoexistencialidade; o antagonismo desassedialidade
/ assedialidade; o antagonismo doação / sovinice.
Paradoxologia: o paradoxo de a educação ser processo de si para si mesmo, embora
conte com recursos da interassistencialidade.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;
a parapsicocracia; a discernimentocracia; a enciclopediocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço lúcido, intelectual, interassistencial e evolutivo tornando profícua a instigação cognitiva; a lei da proporcionalidade sementeira-colheita; a lei da
solidariedade interassistencial cosmoética.
Filiologia: a cognofilia; a raciocinofilia; a neofilia; a lexicofilia; a grafofilia; a pesquisofilia; a bibliofilia; a leiturofilia; a verponofilia.
Fobiologia: a cognofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da mediocrização; a remissão da síndrome da
dispersão consciencial; a cessação da síndrome da alienação; a intervenção na síndrome do apriorismo; a determinação de sobrepujar a síndrome da superficialidade; o autenfrentamento da síndrome do ansiosismo.
Mitologia: a Antimitologia; a destituição do mito do conhecimento integral; a desmitificação de si mesmo; a dissolvência do mito do dom verbetográfico.
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Holotecologia: a cognoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a teaticoteca; a comunicoteca; a argumentoteca; a grafoteca; a lexicoteca.
Interdisciplinologia: a Verbetografologia; a Enciclopediologia; a Descrenciologia;
a Autopesquisologia; a Pesquisologia; a Analiticologia; a Antidogmatologia; a Refutaciologia;
a Raciocinologia; a Cosmovisiologia; a Taristicologia; a Teaticologia; a Grafopensenologia;
a Retribuiciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o instigado; o instigador; o acoplamentista; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a instigada; a instigadora; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conscienciografalogus; o Homo sapiens encyclopaedologus; o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens lector;
o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens scientificus;
o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens intermissivista.
V. Argumentologia
Exemplologia: instigação cognitiva básica = o início das leituras, estudos e reflexões
despertando a atividade mentalsomática; instigação cognitiva intermediária = o continuísmo intelectivo e início da produção verbetográfica; instigação cognitiva avançada = o deslanche centrífugo assistencial da produtividade verbetográfica continuada.
Culturologia: a cultura verbetográfica; a cultura da Educaciologia; a cultura útil;
a cultura do emprego adequado e permanente do omniquestionamento; a cultura da inteligência
evolutiva (IE).
Operações. Eis, em ordem alfabética, 10 operações mentais capazes de instigar a cognição, intermediadas pelos textos tarísticos:
01. Análise.
02. Classificação.
03. Codificação.
04. Comparação.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
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Decodificação.
Diferenciação.
Identificação.
Pensamento lógico.
Seriação.
Síntese.

Entendimento. Segundo a Evoluciologia, o processo evolutivo é infinito sendo expandido e aprofundado com discernimento e lucidez em razão de neoconhecimentos e neoexperimentações. A instigação cognitiva acende e ascende a compreensão da evolução consciencial.
Atitude. Segundo a Conscienciometrologia, a iniciativa de transpor a condição de permanente aprendiz à proatividade evolutiva, ao não deixar passar em branco, sem registro escrito
as inspirações, autolições ou conclusões indicativas de novos ângulos de compreensão intra e interpessoal, indicam a assunção discernida e pacífica dos autotalentos, do traforismo vivencial e da
condição de minipeça lúcida do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Antiescrita. Conforme a Proexologia, a omissão deficitária pela indisponibilidade de escrever em favor de outras consciências, pode representar peso holocármico significativo, acarretando, em certos casos, a melancolia extrafísica pós-dessomática.
Grafointencionalidade. Sob a ótica da Verbetografologia, o texto tarístico representa
assistência, exemplo, informação sem preconceito. Acolhimento fraterno por doação não somente
de ideias, mas também dos melhores valores da autopensenidade consciencial.
Caracterologia. Segundo a Taristicologia, eis 13 benefícios, em ordem alfabética, apresentados pela escrita verbetográfica:
01. Cosmoética. A lisura da teática e verbação das teorias conscienciológicas.
02. Esclarecimento. A elucidação de modo racional, o corte da realidade, segundo
o paradigma consciencial.
03. Exemplarismo. O rapport assistencial dinamizador da evolução pela apresentação
dos exemplos de vida.
04. Glasnost. A revelação do microuniverso consciencial e exposição das autexperiências evolutivas.
05. Heterocrítica. A análise das patologias e involuções com propositura de soluções.
06. Multidimensionalidade. A condição inerente à consciência, seja conscin ou consciex, vivendo sempre, atuando ao mesmo tempo, de modo consciente ou inconsciente, em “n” dimensões existenciais.
07. Neofilia. A semeadura dos leitores neofílicos.
08. Neologismo. O emprego de palavras novas, derivadas ou formadas de outras já existentes de modo a definir e comunicar os neoconceitos conscienciológicos.
09. Prioridade. A indicação à primazia evolutiva.
10. Profilaxia. O alerta quanto às doenças, distúrbios e tribulações da vida humana.
11. Reeducação. A impulsão da disposição pessoal aos autenfrentamentos e autorrecomposições.
12. Técnicas. A apresentação de procedimentos consciencioterápicos para a superação
das mazelas conscienciais.
13. Verpon. A proposição das verdades relativas de ponta, contribuindo com a renovação do saber.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a instigação cognitiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Apreço pela autolucidez: Autolucidologia; Homeostático.
Autocientificidade: Autocogniciologia; Homeostático.
Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
Autocognição desrepressiva: Autevoluciologia; Homeostático.
Binômio autocognição-responsabilidade: Autocogniciologia; Homeostático.
Conhecimento prévio: Autocogniciologia; Neutro.
Crescendo leitor crítico–escritor tarístico: Conscienciografologia; Homeostá-

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

Cultura da dessacralização: Descrenciologia; Homeostático.
Enciclopensenidade: Neoenciclopediologia; Neutro.
Estudiosidade: Autodiscernimentologia; Neutro.
Flexibilidade cognitiva: Multiculturologia; Neutro.
Fonte cognitiva: Autocogniciologia; Neutro.
Persona verbetográfica: Vivenciologia; Neutro.
Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.
Verbetólogo: Perfilologia; Neutro.

tico.

QUANTO MAIS PALAVRAS, SIGNIFICADOS E CONCEITOS
A CONSCIN CONHECE E ARTICULA, MAIOR A INSTIGAÇÃO COGNITIVA PESSOAL E O ALCANCE, AMPLITUDE
E LISURA GRAFOASSISTENCIAL MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, exercita a instigação cognitiva? Qual a extensão
do senso pessoal ominipesquisístico como hábito evolutivo e dos desempenhos grafointerassistenciais?
Bibliografia Específica:
01. Almeida, Júlio; Autocriatividade Intelectual; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 4; N. 4; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 20 a 24.
02. Idem; Grafobeneficiologia; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 6; N. 1.; União Internacional de Escritores
da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 49 a 55.
03. Idem; Teática da Escrita Conscienciológica; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 1; N. 1; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 4 a 9.
04. Cardoso, Tamara; Ensaio sobre a Tarefa do Esclarecimento na Perspectiva Dialógica; Reaprendentia;
Revista de Parapedagogia; Anuário; Ano 1; N. 1; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 123 a 128.
05. Daou, Dulce; Autoconsciencia e Multidimensionalidade; pref. Tânia Guimarães; revisoras Ana Flávia
Magalhães Pinto; et al.; 296 p.; 3 seções; 14 E-mails; 106 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 8 websites; glos. 171termos;
174 refs.; 18 webgrafias; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas
39 a 60.
06. Idem; Benesse Autoral; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 6; N. 1; União Internacional de Escritores da
Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 29 a 33.
07. Klein, Willian; Intervenção Parapedagógica e Cirurgia Cognitiva; Revista de Parapedagogia; Reaprendentia; Ano 1; N. 1; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 129 a 140.
08. Lopes, Adriana; Sensos Evolutivos & Contrasensos Regressivos: O Estudo Contraponteado do Autodiscernimento quanto à Maturidade Consciencial; pref. Antonio Pitaguary; revisores Dayane Rossa; et al.; 640 p.; 3 seções;
44 caps.; 9 citações; 391 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 8 tabs.; 22,5 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2017; páginas 427 a 481.
09. Rachadel, Cleverson; A Teoria das Inteligências Múltiplas e a Educação Conscienciológica; Revista de
Parapedagogia; Reaprendentia; Ano 1. N. 1.; Foz do Iguaçu, PR; páginas 129 a 140.
10. Seno, Ana; Escrita: Autoevolução Prioritária; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 6; N. 1; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 6 a 14.
11. Teles, Mabel; Benefícios da Escrita Conscienciológica; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 6; N. 1; União
Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; páginas 56 a 57.
12. Idem; Escrita Esclarecedora; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 1; N. 1; União Internacional de Escritores
da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 10 a 15.
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13. Viapiana, Norma; Parapedagogia e Interassistencialidade; Revista de Parapedagogia; Reaprendentia;
Ano 1; N. 1; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 74 a 82.
14. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996, página
163.
15. 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 236 e 1.024.
16. 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; 1.811megapensenes 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 356, 396, 1.069
e 1.627.
17. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 276 p.; 15 seções;
150 caps.; 152 abrevs.; 23 E-mails; 54 enus.; 274 estrangeirismos; 30 expressões idiomáticas portuguesas; 1 foto; 60 locuções do idioma espanhol; 85 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 30 pesquisas; 6 técnicas; 30 teorias; 8 testes;
60 tipos de artefatos do saber; 60 vozes de animais subumanos; 3 websites; glos. 300 termos; 609 refs.; 28 x 21 cm; br.;
2a Ed. rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR;
2002; páginas 43, 44 e 48.
18. 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 14 e 19.
19. 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
67, 87 e 90.
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INSTITUIÇÃO CONSCIENCIOCÊNTRICA
(CONSCIENCIOCENTROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Instituição Conscienciocêntrica é aquela concentradora das atividades
nas autopesquisas da consciência e na reeducação consciencial, a partir da razão social e dos estatutos legais transparentes, sendo intrínseca, cosmoética e consciencialmente sadia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo instituição vem do idioma Latim, institutio, “criação; formação”.
Surgiu no Século XV. O vocábulo consciência provém do mesmo idioma Latim, conscientia,
“conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este deriva do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição cêntrico procede também do idioma Latim, centrum, e este do idioma Grego, kéntron, “centro”. Surgiu, em cultismos da Terminologia Científica, no Século XVIII.
Sinonimologia. Eis 12 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos significados do amplo universo da progressão sinonímica da Instituição Conscienciocêntrica, dispostas na ordem alfabética de especialidades da Conscienciologia:
01. Assistenciologia: estabelecimento assistencial da tares; polo de voluntariado democrático assistencial.
02. Comunicologia: IC; instituição de propagação das verdades relativas de ponta.
03. Conscienciocentrologia: academia do paradigma consciencial; instituição conscienciológica; polo aglutinador de ex-alunos dos Cursos Intermissivos (CIs).
04. Cosmoeticologia: centro de universalismo cosmoético.
05. Evoluciologia: campus de conscientização da inteligência evolutiva (IE); incubadora de gestações conscienciais; instituição avançada.
06. Experimentologia: centro do anticlonismo da força de trabalho.
07. Grupocarmologia: empresa do predomínio do vínculo consciencial.
08. Holomaturologia: centro da tares antidoutrinária; laboratório de autoconscientização multidimensional; polo do antifanatismo.
09. Homeostaticologia: laboratório da homeostase holossomática.
10. Mentalsomatologia: centro lúcido da Filosofia Conscienciocêntrica; espaço gerador de fatores racionais; núcleo de autopesquisas do discernimento; Universidade Aberta do Voluntariado.
11. Parapedagogiologia: escola da antinculcação franca; organização de pesquisas convencionais e não-convencionais.
12. Recexologia: invexolândia; recexolândia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo instituição:
institucional; institucionalização; institucionalizada; institucionalizado; institucionalizar; instituída; instituído; instituidor; instituidora; instituir; reinstituir.
Neologia. As 3 expressões compostas Instituição Conscienciocêntrica, Instituição Conscienciocêntrica Nova e Instituição Conscienciocêntrica Veterana são neologismos técnicos da
Conscienciocentrologia.
Antonimologia. Eis 12 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos significados do amplo universo da progressão antonímica da instituição conscienciocêntrica, dispostas
na ordem alfabética de especialidades da Conscienciologia:
01. Assistenciologia: casa assistencial da tacon; estabelecimento de assistencialismo.
02. Comunicologia: imprensa marrom; instituição de propagação de verdades incompletas.
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03. Conscienciocentrologia: empresa do capitalismo selvagem; instituição convencional; negociosismo; organização materialista.
04. Cosmoeticologia: núcleo belicista; polo de antiuniversalismo.
05. Evoluciologia: instituição pré-maternal; instituição primária; instituição religiosa.
06. Experimentologia: convento religioso; polo de voluntariado religioso.
07. Grupocarmologia: empresa de predomínio do vínculo empregatício; instituição total; organização teológica.
08. Holomaturologia: centro de manutenção da dependência consciencial; instituição
dogmática; instituto de práticas beatas.
09. Homeostaticologia: centro de lazer (promiscuidade).
10. Mentalsomatologia: centro da Filosofia Materialista; centro de conhecimento especulativo.
11. Parapedagogiologia: centro de sacralizações; educandário de ensino teológico; núcleo de lavagens subcerebrais.
12. Recexologia: casa de doutrinação sectária; instituições de fanatismos, dogmatismos
e intolerâncias.
Estrangeirismologia: o Administrarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à evolução da consciência.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene grupal da convivialidade produtiva; os ortopensenes; a ortopensenidade; o materpensene institucional.
Fatologia: a Instituição Conscienciocêntrica; as pesquisas da Conscienciologia; o paradigma consciencial; o vínculo consciencial; a instituição interassistencial; a instituição cosmoética; a grupocarmalidade; a maxiproéxis; os empreendimentos conscienciocêntricos; as parcerias
cosmoéticas; os benefícios do voluntariado; a redução dos conflitos de interesse; o somatório
teático dos megatrafores; a autoconsciencialidade comunitária moderna; a autocompreensão da
Conscienciologia; o Terceiro Setor; o Complexo Conscienciocêntrico de Foz do Iguaçu; a Cognópolis; as 17 ICs da Conscienciologia (Ano-base: 2007); a reurbanização intrafísica (reurbin).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a instituição com
bases parapsíquicas; o predomínio da Homeostática na Paragenética.
III. Detalhismo
Tecnologia: as técnicas avançadas da Conscienciologia.
Enumerologia: o neoparadigma; as neoenergias; os neopensenes; as neorrealidades; as
neotécnicas; os neoempreendimentos; as neoperspectivas.
Binomiologia: o binômio empenho grupal–saldo evolutivo.
Trinomiologia: o trinômio Conscienciologia-Conscienciometrologia-Consciencioterapia.
Antagonismologia: o antagonismo Conscienciologia / Materiologia.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a cosmocracia.
Filiologia: a conscienciofilia; a neofilia.
Holotecologia: a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciocentrologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia;
a Holofilosofia; a Intermissiologia; a Intrafisicologia; a Proexologia; a Pesquisologia; a Exemplologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo
sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens professionalis;
o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens reeducator.
V. Argumentologia
Exemplologia: Instituição Conscienciocêntrica Nova = aquela criada recentemente; Instituição Conscienciocêntrica Veterana = aquela com, pelo menos, duas décadas de funcionamento regular.
Conscienciocentrologia. As Instituições Conscienciocêntricas (ICs), pesquisadas por intermédio da Conscienciocentrologia, privilegiam a consciência como foco primordial de qualquer
investigação técnica.
Voluntariologia. A Instituição Conscienciocêntrica funciona a partir do voluntariado,
ou seja, da disponibilização espontânea de tempo e conhecimento de pessoas das mais variadas
idades, etnias, formações culturais e profissionais.
Megafraternologia. O voluntariado, nas tarefas do esclarecimento (tares), é o sucesso da
megafraternidade. As edições dos livros sobre a Conscienciologia, por exemplo, não recebem
nenhuma dotação orçamentária municipal, estadual, federal ou internacional. Tais publicações são
resultados exclusivos do trabalho de voluntárias e voluntários não-remunerados, ponto a favor da
liberdade de expressão democrática e da heterocrítica construtiva.
Vinculologia. As pessoas atuantes nas Instituições Conscienciocêntricas desenvolvem
o vínculo consciencial em detrimento do vínculo empregatício. O vínculo consciencial sobrevém
quando as ideias e os interesses estão acima do monetarismo ou do dinheirismo da Socin capitalista, individualista e materialista.
Assistencialidade. A motivação dos voluntários das ICs está pautada na realização das
tarefas esclarecedoras sobre a evolução consciencial através de informações capazes de extrapolar
a mera realidade humana, configurando-se, assim, como polos assistenciais avançados.
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Responsabilidade. As ICs exercem a responsabilidade social e parassocial, considerando o ambiente intrafísico e o ambiente extrafísico, a partir da conscientização e do auxílio às inúmeras consciências – conscins, consciexes – necessitadas de assistência e solidariedade.
Profissionalismo. A melhoria do profissionalismo dos voluntários é promovida pelas
ICs a partir do contato com estudos regulares sobre a temática da Cosmoeticologia. A Cosmoética
liberta.
União. A união e os trabalhos interativos das ICs buscam a consagração técnica e o reconhecimento legal da neociência Conscienciologia, e respectivas subdisciplinas geradas a partir da
Ciência das Ciências.
Holopensenologia. Felizmente, nos trabalhos libertários, no contrafluxo da Socin ainda
patológica, já existe o holopensene receptivo para pesquisar temas tão transcendentes, por exemplo, quanto às consréus e às reurbanizações extrafísicas, dentro da microminoria constituída por
milhares de voluntários e colaboradores das ICs, pessoas jurídicas independentes, de utilidade pública, por exemplo, estas 17 listadas na ordem cronológica de fundação:
01. Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), Rio de Janeiro, RJ, Brasil; 16 de Janeiro de 1988.
02. Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC), Foz do Iguaçu, PR, Brasil; 14 de Julho de 1995.
03. International Academy of Consciousness (IAC), Lisboa, Portugal; 28 de Outubro
de 2000.
04. Associação Internacional para Evolução da Consciência (ARACÊ), Venda Nova
do Imigrante, ES, Brasil; 14 de Abril de 2001.
05. Organização Internacional da Consciencioterapia (OIC), Foz do Iguaçu, PR,
Brasil; 06 de Setembro de 2003.
06. Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS), Foz do Iguaçu, PR, Brasil; 22 de Julho de 2004.
07. Associação Internacional Editares (EDITARES), Foz do Iguaçu, PR, Brasil; 23 de
Outubro de 2004.
08. União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN), Foz do
Iguaçu, PR, Brasil; 22 de Janeiro de 2005.
09. Associação Internacional para Expansão da Conscienciologia (AIEC), Foz do
Iguaçu, PR, Brasil; 22 de Abril de 2005.
10. Associação Internacional para Intercâmbio Acadêmico Sino-Brasileiro (IASB),
Foz do Iguaçu, PR, Brasil; 25 de Junho de 2005.
11. Associação Internacional dos Campi de Pesquisas da Conscienciologia (INTERCAMPI), Natal, RN, Brasil; 23 de Julho de 2005.
12. Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica (COMUNICONS),
Foz do Iguaçu, PR, Brasil; 24 de Julho de 2005.
13. Associação Internacional de Conscienciometrologia Interassistencial (CONSCIUS),
Foz do Iguaçu, PR, Brasil; 24 de Fevereiro de 2006.
14. Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância (EVOLUCIN),
Porto Alegre, RS, Brasil; 29 de Julho de 2006.
15. Associação Internacional da Programação Existencial (APEX), Foz do Iguaçu,
PR, Brasil; 20 de Fevereiro de 2007.
16. Polo Conscienciocêntrico Discernimentum (DISCERNIMENTUM), Foz do Iguaçu,
PR, Brasil; 14 de Outubro de 2007.
17. Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA), Foz do Iguaçu, PR, Brasil; 21 de Outubro de 2007.
Instituições. A fundação de ICs diferentes, em localidades, culturas e finalidades reeducativas diversas, é extremamente importante para espalhar, pelos exemplos do voluntariado, e diversificar, por intermédio de múltiplas fontes, os estoques das informações já existentes sobre as
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verdades relativas de ponta (verpons) dos princípios teáticos da Conscienciologia, as assinaturas
pensênicas menos impermanentes.
Priorologia. Tais fatos importam sobretudo e são mais prioritários em relação ao reconhecimento oficial da Conscienciologia pelos luminares das Ciências convencionais, profissionais
sem o voluntariado cosmoético, dedicados de modo específico ao estudo do soma, movidos naturalmente pela sobrevivência humana e o vil metal. Situação evolutivamente compreensível.
Vanguarda. Neste ponto crítico, a Conscienciologia, o paradigma consciencial e o vínculo consciencial estão indiscutivelmente na vanguarda, à frente das universidades em geral.
Autopesquisologia. A autopesquisa da conscin lúcida e interessada, não podemos esquecer, independe dos pareceres das consciências materialonas dos próprios cientistas convencionais, das afirmativas das Ciências Humanas e até das opiniões exaradas na Enciclopédia da Conscienciologia.
ECP2. O Curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2), do IIPC,
tem, dentro dos objetivos em vista, a consecução de minirreurbanizações extrafísicas localizadas,
sob a assistência de amparadores extrafísicos, evoluciólogos e Serenões.
Abordagens. É preferível, e muito mais simpático, analisar o lado melhor dos fatos.
Contudo, nem sempre tal abordagem, setorizada e seletiva, permite a completude da pesquisa,
anatomizando a face pior das coisas a fim de eliminar o lado patológico.
Naturezas. É consenso no âmbito da Experimentologia, em especial da refutação científica e da Lexicologia, ser a heterocrítica ao argumento, e não à pessoa do argumentador, atitude
cosmoética e útil por intermédio de manifestações lógicas de duas naturezas antagônicas:
1. Construtiva. A heterocrítica construtiva, mais fácil, em geral superficial e de efeitos
sadios fugazes, mero paliativo ambulatorial. Muitas vezes expressa o placebo da tarefa assistencial da consolação (tacon). É a doação demagógica do sapato do pé esquerdo.
2. Destrutiva. A heterocrítica destrutiva, mais difícil, por ser profunda e de efeitos homeostáticos duradouros, a grande cirurgia reparadora. Bastas vezes representa a megarreciclagem sadia da tarefa assistencial do esclarecimento (tares). É a doação integral do par de sapatos.
Destrutologia. Apesar das aparências catastróficas, o ato de destruir, frequentemente,
equivale a construir no universo da criticidade, quando cosmoética. O fato faz lembrar as forças
da Natureza quando violentam a vida humana. A bonança surge depois da tempestade.
Cuidados. No ato da heterocrítica destrutiva, a conduta cosmoética é atacar o argumento
sem ironia, sem carregar no sen do antipensene, sem endurecer e nem radicalizar. Isso equivale
à cirurgia do encéfalo, mas exige cuidados especiais a fim de se evitar “o bisturi seccionador da
artéria do paciente”, neste caso, o responsável pelos conceitos ou hipóteses sob o ataque da refutação e, não raro, sentindo-se mutilado mentalsomaticamente no ato.
Tecnologia. Segundo a Impactoterapia Cosmoética e, frequentemente, cirúrgica, não se
elimina o ruim, o péssimo, o pior, o anticosmoético, o viciado ou o patológico por meio de meros
conceitos “água com açúcar” (diabéticos), eufemismos, silogismos, sofismices, falácias, hipocrisias ou farisaísmos. Em certos casos são necessários o texto forte e a linguagem em alta tensão.
Verdade. Sem o choque mentalsomático da destruição da antiga mentira absolutista,
bem-enraizada e consolidada, torna-se impraticável construir a verdade relativa de ponta, original,
universalista, libertária.
Paradigma. O paradigma, por exemplo, pode ser absolutista.
Meia-verdade. A meia-verdade não é o ideal perante a verdade relativa de ponta.
Recexologia. Não há recéxis substancial sem destruição do inútil ou imprestável. A técnica de começar de novo pode abranger jogar as coisas velhas fora, expurgando os tradicionalismos incrustados, obsoletos, jurássicos.
Reeducação. A reeducação da racionalidade das conscins é a melhor eficácia no combate político e revolucionário às injustiças humanas. A reeducação consciencial começa pelas experimentações pessoais. Os experimentos pessoais qualificam a força presencial e o exemplarismo
da personalidade.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Instituição Conscienciocêntrica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Coexistência institucional: Conscienciocentrologia; Neutro.
2. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
3. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
4. Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
5. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia; Homeostático.
6. Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
7. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.

PRINCÍPIO DA INSTITUIÇÃO CONSCIENCIOCÊNTRICA:
– NÃO ACREDITE EM NADA NEM EM NINGUÉM. NEM
MESMO NA FALA DOS OUTROS OU NESTE VERBETE.
FAÇA AUTOPESQUISAS TEÁTICAS SOBRE O ASSUNTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, colabora, na condição de voluntário ou voluntária, em alguma Instituição Conscienciocêntrica? Qual tarefa você desempenha no grupo?
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INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO INTERMISSIVISTA
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O instrumentador cirúrgico intermissivista é a conscin egressa do Curso
Intermissivo (CI), homem ou mulher, capacitada para exercer a função técnica de auxiliar, cuidar
e manusear instrumental específico em qualquer procedimento de intervenção cirúrgica, contribuindo na construção de holopensene homeostático e assistencial no campo de trabalho.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo instrumento vem do idioma Latim, instrumentum, “mobília; móveis; instrumento; utensílio; equipagem; trem; bagagem; ornamento; recurso; meio”. Surgiu no
Século XI. O vocábulo cirurgia deriva também do idioma Latim, chirurgia, “cirurgia; medicina
operatória”, e este do idioma Grego, kheirourgía, “ação de trabalhar com as mãos; trabalho manual; prática de alguma profissão ou determinada Arte; operação cirúrgica”. Apareceu no Século
XIII. O prefixo inter procede do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço
de”. A palavra missão provém igualmente do idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar;
remessa; missão”, de missum, supino de mittere, “mover; mandar; partir; deixar ir; soltar; largar;
lançar; atirar”. Apareceu no Século XIII. O sufixo ista procede do idioma Grego, ístes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”.
Sinonimologia: 1. Instrumentalizador cirúrgico intermissivista. 2. Manuseador de instrumental cirúrgico intermissivista. 3. Colaborador cirúrgico intermissivista.
Neologia. As 3 expressões compostas instrumentador cirúrgico intermissivista, instrumentador cirúrgico intermissivista incipiente e instrumentador cirúrgico intermissivista veterano
são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Instrumentista convencional. 2. Parainstrumentador cirúrgico intermissivista. 3. Instrumentador cirúrgico materialista.
Estrangeirismologia: o timing cirúrgico resgatando o dirty past; o per sas et nefas da
versatilidade do instrumentador cirúrgico intermissivista; o surgical cut do temperamento belicista; a Halstead recinogênica favorecendo o mentalsoma.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à Interassistenciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da eficácia técnica interassistencial; o autodiscernimento quanto à manutenção da higidez pensênica; os instrumentos na mesa de Mayo espelhando a organização pensênica do instrumentador; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenização universalista; o holopensene pessoal da proéxis;
os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene universalista.
Fatologia: a instrumentação cirúrgica praticada pelo intermissivista; o sistema metabólico pessoal equilibrado; a resiliência somática por períodos prolongados nas cirurgias; a ação pontual, precisa e atenta no ato operatório; a concentração máxima durante o ato cirúrgico favorecendo a hiperacuidade holossomática; a esterilização e assepsia na condição de pilares cosmoéticos
para o sucesso das cirurgias; o fato de o instrumentador cirúrgico intermissivista ser braço direito
do cirurgião; a ausculta fraterna e terapêutica, aliviando as demandas aflitivas da equipe; a sustentação às eventuais inseguranças médico-cirúrgicas; as explicações e orientações esclarecedoras ao
paciente; o equilíbrio do tripé atenção-iniciativa-rapidez; a lucidez favorecendo a assertividade
nos procedimentos urgentes; a recontagem recorrente e minuciosa de todo instrumental, garantindo a eficiência e eficácia dos procedimentos; a discrição indulgente ao perceber as pequenas fa-
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lhas alheias; o bom humor constante auxiliando na obtenção da autoimunidade consciencial;
a priorização do mentalsoma reforçando as atitudes em benefício da proéxis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o domínio do EV
na profilaxia de acidentes com materiais perfurocortantes; a percepção do heterodesassédio grupal; a postura energética profilática da força presencial, mantendo a homeostase grupal; o trabalho energético oportuno nos bastidores e parabastidores da unidade de preparo de material de hospital de grande porte; o temor do paciente desativado pelo contato palmochacral do instrumentador cirúrgico intermissivista; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a desassimilação
energética; as parapercepções da equipe extrafísica na sala de cirurgia; a inspiração dos amparadores extrafísicos; o acoplamento junto a consciexes amparadoras na exteriorização de energias
terapêuticas; o emprego das energias consciencial (ECs) na melhoria do ambiente hospitalar; as
paracirurgias; a paramão do amparador extrafísico na condução do ato cirúrgico preciso.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo da equipe multidisciplinar; o sinergismo autopensenização sadia–holopensene equilibrado.
Principiologia: os princícios dos pré-cuidados de esterelização do instrumental; o princípio de o menos doente assistir o mais doente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de ética do profissional
do instrumentador cirúrgico; o código de sinais manuais empregado durante a solicitação do instrumental.
Teoriologia: a teoria do estado vibracional profilático; a teoria da otimização do tempo
cirúrgico; a teoria da Higiene Consciencial.
Tecnologia: a técnica do EV; a técnica de escovação das mãos; a técnica de colocação
dos campos operatórios; a técnica do acesso incisional; a técnica de esterelização do instrumental cirúrgico; a técnica da higiene autopensênica; a técnica da retribuição cosmoética dos trafores pessoais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paracirurgia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia;
o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o trabalho nas instrumentações cirúrgicas diárias enquanto labcon pessoal.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia;
o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito positivo da ortopensenidade; o efeito da saúde holossomática;
o efeito das ECs dinamizadoras objetivando a interassistencialidade; o efeito da repercussão da
rememoração do Curso Intermissivo na conscin instrumentadora cirúrgica.
Neossinapsologia: as neossinapses obtidas por meio da interassistencialidade; as neossinapses interassistenciais reciclando o modo de atuar nas instrumentações cirúrgicas; as neossinapses oriundas do upgrade bioenergético.
Ciclologia: o ciclo prontidão energossomática–amparo de função–assistência pontual;
o ciclo das recorrentes recomposições grupocármicas na sala de cirurgia; o ciclo assim-desassim.
Enumerologia: o instrumentador de cirurgia oftálmica; o instrumentador de cirurgia
plástica; o instrumentador de cirurgia ortopédica; o instrumentador de cirurgia neurológica;
o instrumentador de cirurgia cardíaca; o instrumentador de cirurgia obstétrica; o instrumentador
de cirurgia pediátrica.
Binomiologia: o binômio estofo energético–eficiência assistencial; o binômio precaução da contaminação pensênica patológica–precaução da contaminação do instrumental cirúrgico.

12770

Enciclopédia da Conscienciologia

Interaciologia: a interação energia do instrumentador cirúrgico intermissivista–holopensene da equipe cirúrgica; a interação energética profissional de instrumentação cirúrgica–
–profissional cirurgião; a interação parapsiquismo–conexão com amparador.
Crescendologia: o crescendo exigência mínima–excelência profissional máxima; o crescendo percepções somáticas–parapercepções.
Trinomiologia: o trinômio pré-cirurgia–cirurgia–pós-cirurgia.
Polinomiologia: o polinômio conscin assistida–consciex assistida–conscin assistente–
–consciex assistente.
Antagonismologia: o antagonismo sala de espera / sala de cirurgia.
Paradoxologia: o paradoxo consciência imortal resiliente–soma perecível; o paradoxo
homeostase intraconsciencial–soma extenuado.
Politicologia: a terapeuticocracia; a assistenciocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei evolutiva da interassistencialidade; a lei do maior esforço das equipes
de saúde assistenciais.
Filiologia: a assistenciofilia; a energofilia; a ortopensenofilia; a reciclofilia nos procedimentos de intervenção interassistencial; a profilaxiofilia; a proexofilia; a autopesquisofilia.
Fobiologia: a fobia a acidentes com instrumentos perfurocortantes; a misofobia; a tanatofobia; a hemofobia; a agliofobia; a aicmofobia; a algofobia; a ablepsifobia; a tomofobia; a bacilofobia.
Sindromologia: a síndrome do exaurimento bioenergético; a síndrome de burnout.
Maniologia: a ablutomania; a tomomania.
Mitologia: o mito do cirurgião onipotente e onisciente.
Holotecologia: a interassistencioteca; a energoteca; a tecnoteca; a somatoteca; a intermissioteca; a patopensenoteca; a fobioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Amparologia; a Fisiologia Humana;
a Instrumentologia; a Homeostaticologia; a Paraprofilaxiologia; a Cirurgia Geral; a Ortopensenologia; a Energossomatologia; a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin intermissivista; a equipe cirúrgica; a consciex amparadora de função; a conscin instrumentadora cirúrgica.
Masculinologia: o instrumentador cirúrgico intermissivista; o acoplamentista; o agente
retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;
o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação; o tocador de obra; o instrumentador cirúrgico suíço Jean-Henri Dunant
(1828–1910), cofundador da Cruz Vermelha Internacional.
Femininologia: a instrumentadora cirúrgica intermissivista; a acoplamentista; a agente
retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a proexista;
a proexóloga; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a parapercepciologista;
a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a mulher de ação; a tocadora de obra.

Enciclopédia da Conscienciologia

12771

Hominologia: o Homo sapiens therapeuticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens intermissivista;
o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens homeostaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: instrumentador cirúrgico intermissivista incipiente = o profissional da
área pouco experiente, egresso de curso pré-ressomático, desatento quanto ao equilíbro do holopensene no ambiente de trabalho; instrumentador cirúrgico intermissivista veterano = o profissional da área experiente, egresso de curso pré-ressomático, atento às oportunidades em auxiliar no
equilíbrio do holopensene no ambiente de trabalho.
Culturologia: a cultura parapsíquica interassistencial; a cultura do autodomínio bioenergético; a cultura da Energossomatologia durante procedimentos cirúrgicos.
Curiosologia. Vale destacar não ser aleatória a escolha das cores verde e azul dos jalecos e campos cirúrgicos. Trata-se de tonalidades objetivando evitar ilusões de ótica durante o ato
operatório.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades centrais, evidenciando relação estreita com o instrumentador cirúrgico intermissivista, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acolhimento hospitalar: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Assistência do assistido: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Assistência falha: Interassistenciologia; Nosográfico.
04. Assistenciologia Grupocármica: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Autoprontidão energossomática: Energossomatologia; Neutro.
06. Cuidador multidimensional: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Gabarito assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Holopensene interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Instrumento pró-saúde: Somatologia; Homeostático.
10. Interação cuidador-paciente: Interassistenciologia; Neutro.
11. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
12. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
13. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
14. Perfil assistencial grupocármico: Interassistenciologia; Neutro.
15. Resiliência consciencial: Holomaturologia; Neutro.

O INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO INTERMISSIVISTA PODE
CONTRIBUIR PARA A HOMEOSTASE HOLOPENSÊNICA
HOSPITALAR, FAVORECENDO A COESÃO DA EQUIPE
E A PRÁTICA DA INTERASSISTENCIALIDADE LÚCIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, assume a condição de intermissivista na profissão exercida? Admite a eficácia da exteriorização de energias favorecendo holopensenes sadios
visando a interassistencialidade?
M. S. Z.
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INSTRUMENTO DE PODER
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O instrumento de poder é o recurso, dispositivo ou artefato do saber, empregado pela conscin, capaz de dinamizar o desenvolvimento da própria evolução consciencial
com as melhores diretrizes racionais, cosmoéticas e prioritárias.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo instrumento vem do idioma Latim, instrumentum, “mobília; móveis, instrumentos; utensílios; equipagem; trem; bagagem; ornamentos; paramentos; recurso;
meio”. Surgiu no Século XI. O vocábulo poder deriva também do idioma Latim Vulgar, potere,
“poder; ser capaz de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Instrumental evolutivo. 2. Recurso de poder.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo instrumento: instrumentação; instrumentador; instrumentadora; instrumental; instrumentalidade; instrumentalismo; instrumentalista; instrumentalístico; instrumentalização; instrumentalizador; instrumentalizar; instrumentalizável; instrumentar; instrumentária; instrumentário; instrumentista.
Neologia. As duas expressões compostas instrumento de poder materiológico e instrumento de poder conscienciológico são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Condição de fraqueza. 2. Pessoa desaparelhada.
Estrangeirismologia: o must evolutivo; o superpower do saldo positivo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do autodiscernimento multidimensional.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Existem instrumentos parapsíquicos. Saber produz poder.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal como conceptáculo da evolução consciencial.
Fatologia: o instrumento de poder; o instrumental evolutivo; o equipamento consciencial
ideal; o artefato do saber prioritário; a ferramenta da evolução consciencial; a argumentação final
pela exemplificação; o poder maior da autovivência; o curso da autobiografia evolutiva; o poder
das autoposturas evolutivas; o megapoder cognitivo das autodecisões; o autocomprometimento
teático no voluntariado libertário; o poder da imunidade cosmoética; a acumulação exaustiva dos
exemplos pessoais; a dissecção prática da existência intrafísica; a defesa permanente das verdades
relativas de ponta (verpons).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os impactos poderosos do parapsiquismo; o poder conjunto com os amparadores extrafísicos; a força presencial potencializada pelo parapsiquismo; o poder mais forte do autodiscernimento paratécnico; a ultrapassagem das fronteiras materiológicas da vida humana; as prospecções insuspeitadas das pararrealidades enriquecedoras; a Central Extrafísica de Energia (CEE).
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Binomiologia: o binômio desbravamento intraconsciencial–desbravamento extraconsciencial.
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Trinomiologia: o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia.
Antagonismologia: o antagonismo consciencialidade / inconsciencialidade.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a gnosiofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a assistenciofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a potencioteca; a parapsicoteca; a traforoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Autopriorologia; a Autodeterminologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o agente motivador da evolução consciencial.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a agente motivadora da evolução consciencial.
Hominologia: o Homo sapiens potens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: instrumento de poder materiológico = a força bruta dos músculos; instrumento de poder conscienciológico = a força sutil das energias conscienciais (ECs).
Culturologia: a cultura do poder assistencial, pessoal e anônimo do tenepessismo.
Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, na ordem funcional, 13 instrumentos pessoais de poder, de fato capazes de elevar teaticamente a conscin, homem ou mulher,
na escala evolutiva:
01. Vontade: o maior poder da consciência; a intencionalidade; a autodeterminação.
02. Autodiscernimento: a apreensão da distinção exata entre o melhor e o pior; o poder
da escrita construtiva.
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03. Estado vibracional: o domínio das energias conscienciais na Autoprofilaxia.
04. Autoconhecimento: a sabedoria teórica; a inteligência evolutiva (IE).
05. Autovivência: a experiência prática na vida intrafísica; o instrumento de poder da
automaturidade.
06. Macrossoma pessoal: o recurso prévio, paragenético, para a consecução da proéxis.
07. Autoparapsiquismo: as parapercepções aplicadas ao poder motor da interassistencialidade.
08. Sinalética parapsíquica: a condição autoconsciente; o instrumento do parapoder.
09. Bom humor: o temperamento cordial; o instrumento de poder social ideal.
10. Higiene Mental: a postura intraconsciencial ideal; o instrumento de poder da educação.
11. Tenepessismo: o poder presencial marcante da prática da assistencialidade diária.
12. Ofiex pessoal: o instrumento transcendente de poder da Ofiexologia.
13. Autodesperticidade: o instrumento de poder da Despertologia.
Redaciologia. Este autor-coordenador dispunha, em 2009, para a construção da Enciclopédia da Conscienciologia, de 8 locais de poder intelectual, a saber, na ordem funcional:
1. Residência: o escritório; o mais inspirador e equipado.
2. Residência: a sala de visita; local específico.
3. Residência: o quarto de dormir; local específico.
4. Residência: o banheiro pessoal; local específico.
5. Holociclo: o local na megamesa junto às Estações de Trabalho.
6. Holociclo: a workstation II; mesa específica.
7. Tertuliarium: a plataforma central; mesa.
8. Tertuliarium: o camarim; local específico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o instrumento de poder, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autopotencialização: Evoluciologia; Homeostático.
2. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
3. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
4. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
5. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
6. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
7. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.

O INSTRUMENTO DE PODER MAIS EFICAZ NA VIDA CONSCIENCIAL SEMPRE DERIVA DA COSMOETICOLOGIA E DA
INTERASSISTENCIOLOGIA PARA TODAS AS CONSCIÊNCIAS,
SEM EXCEÇÃO, DENTRO DA ESCALA EVOLUTIVA.
Questionologia. Qual tipo de poder você emprega mais: o materiológico ou o conscienciológico? Desde quando?
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INSTRUMENTO PRÓ-SAÚDE
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O instrumento pró-saúde é o mecanismo, equipamento, equipagem, apetrecho, engenho, dispositivo, aparelho, utensílio, ferramenta, seja material, mecânico, elétrico, eletrônico, somatométrico ou qualquer produto científico, artificial, tecnológico, industrial, útil, eficaz, prático e adequado capaz de defender a homeostase dos órgãos e o equilíbrio dos sistemas do
corpo humano da mulher – o ginossoma –, ou do homem – o androssoma.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo instrumento deriva do idioma Latim, instrumentum, “mobília; móveis; instrumento; utensílio; equipagem; trem; bagagem; ornamento; recurso; meio”. Surgiu no
Século XI. O prefixo pró provém do mesmo idioma Latim, pro, “diante de; adiante; antes de;
a favor de; em prol de”. O vocábulo saúde procede também do idioma Latim, salus, “salvação;
conservação (da vida); afastamento do perigo; vida”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Equipamento de saúde. 2. Aparelho de saúde.
Neologia. As duas expressões compostas instrumento pró-saúde antigo e instrumento
pró-saúde moderno são neologismos técnicos da Somatologia.
Antonimologia: 1. Parainstrumento mentalsomático. 2. Instrumento paratecnológico.
Estrangeirismologia: o checkup clínico periódico; o checkup odontológico periódico;
o user’s manual; a evitação do workaholism; o burnout; o self stop.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto às percepções proprioceptivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da somaticidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o instrumento pró-saúde; os instrumentos intrafísicos; os instrumentos acessórios exteriores ao soma; os instrumentos extracerebrais adequados; os equipamentos psicofisiológicos simples e complexos; a adequação homem-objeto; a melhoria da vida humana por meio
do autocalculismo cosmoético; os recursos da Moderna Medicina; a instrumentalidade da Tecnologia Médica; os indicadores antropométricos; os dispositivos técnicos; os artefatos; as manufaturas; os aparatos; o esfigmomanômetro; o abdominoscópio; a acantóbolo; o actinógrafo; o acustímetro; o adaptômetro; o algesímetro; o algômetro; o anestesímetro; o bafômetro; o dinamoscópio;
o endoscópio; o estomatoscópio; o faringoscópio; o laparoscópio; o oftalmoscópio; o otoscópio;
o rinoscópio; o tonômetro; o perfurador de cinto; a instrumentalidade da conscin; o instrumental;
a instrumentária; a relevância das instruções de uso das máquinas; o ferramental da pessoa; o autopesador ou balança de banheiro; o ambiente técnico; a prioridade racional da funcionalidade
técnica; a Arquitetura do sistema domótico; a necessidade da atenção constante na utilização dos
instrumentos modernos do capitalismo selvagem; o desconfiômetro; o mancômetro; o semancômetro; o olhômetro; o descarte explícito dos instrumentos disfuncionais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o emprego do arco
voltaico craniochacral; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo fisiológico corpo-máquina–máquina funcional.
Principiologia: o princípio do detalhismo.
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Tecnologia: a técnica dos eletrodomésticos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Somatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Engenheiros.
Efeitologia: os efeitos colaterais dos instrumentos, aparelhos e máquinas.
Ciclologia: o ciclo de utilização das máquinas.
Enumerologia: o esfigmomanômetro; o pulsímetro; o glicosímetro; o glicosômetro;
o plicômetro; o adipômetro; o respirômetro.
Interaciologia: a interação usuário-máquina.
Crescendologia: o crescendo Fisiologia Humana–funcionalidade tecnológica.
Antagonismologia: o antagonismo Fisiologia Humana / Estética fisiológica; o antagonismo Tecnologia Avançada / Estética antifuncional.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: as leis da Robótica.
Filiologia: a tecnofilia; a cienciofilia.
Holotecologia: a somatoteca; a tecnoteca.
Interdisciplinologia: a Somatologia; a Somatometria; a Ergonomia; a Intrafisicologia;
a Instrumentologia; a Profilaxia; a Homeostaticologia; a Harmoniologia; a Domótica; a Fisiologia
Humana.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens instrumentalis; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens
conscientiologus; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens homeostaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: instrumento pró-saúde antigo = o cronômetro; instrumento pró-saúde
moderno = a esteira ergométrica.
Culturologia: a cultura da Somatologia.
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Taxologia. Sob a ótica da Somatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 instrumentos, dispositivos, aparelhos ou máquinas da Moderna Tecnologia, destinados a sustentar a homeostase dos órgãos e sistemas do corpo humano da conscin, homem ou mulher, quando lúcida,
abonada e motivada:
01. Aquecedor do ambiente.
02. Balança pessoal: checagem do peso corporal.
03. Chuveiro: a Higiene Pessoal.
04. Colchão: o repouso somático.
05. Condicionador de ar: as limpezas periódicas.
06. Cronômetro: o controle do tempo das atividades.
07. Desumidificador do ambiente.
08. Esteira ergométrica: os exercícios físicos indispensáveis.
09. Exaustor ambiental: a eliminação do ar viciado.
10. Geladeira: a conservação dos alimentos.
11. Termômetro: interno ou doméstico, e externo, fora da residência.
12. Vaso sanitário: o aparelho de uso diário.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o instrumento pró-saúde, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Automóvel: Intrafisicologia; Neutro.
02. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
03. Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
04. Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
05. Instrumento de poder: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Objeto ajustado: Intrafisicologia; Neutro.
07. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Soma: Somatologia; Neutro.
09. Usabilidade: Experimentologia; Neutro.
10. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

OS INSTRUMENTOS EM PROL DA SAÚDE NA VIDA MODERNA SÃO EXTREMAMENTE VALIOSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CORPO HUMANO, NO ENTANTO EXIGEM
CONSTANTE ATENÇÃO QUANTO À EFICÁCIA FUNCIONAL.
Questionologia. Quais instrumentos, você, leitor ou leitora, emprega na manutenção da
própria saúde? Você tem paciência no manuseio dos instrumentos pró-saúde e perante a obsolescência das máquinas?
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INTEGRIDADE CONSCIENCIAL
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A integridade consciencial é a condição, estado, característica ou caráter do
perfil da conscin lúcida, honesta e íntegra quanto à Cosmoética evolutiva, com inteireza de princípios morais, autopensenizações fraternas e incorruptibilidade teática.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo integridade deriva do idioma Latim, integritas, “qualidade de ser
inteiro”. Surgiu no Século XVI. A palavra consciência procede 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.
Sinonimologia: 01. Integridade cosmoética. 02. Inteireza consciencial. 03. Inteireza
intelectual. 04. Retidão consciencial. 05. Austeridade intraconsciencial; plenitude consciencial.
06. Corretismo pessoal; lisura pessoal. 07. Hombridade pessoal; probidade pessoal. 08. Ortopensenidade pessoal. 09. Convivência transparente; evolutividade lúcida. 10. Autestima sadia;
autorrespeito permanente.
Neologia. As duas expressões compostas integridade consciencial jovem e integridade
consciencial madura são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 01. Clivagem intraconsciencial; fissura consciencial. 02. Lacuna intelectual; truncagem intraconsciencial. 03. Improbidade pessoal. 04. Ardileza intelectual. 05. Maquiavelismo pessoal. 06. Amoralidade pessoal. 07. Charlatanice pessoal. 08. Demagogismo pessoal. 09. Bifrontismo pessoal. 10. Autassédio crasso; autodesrespeito franco.
Estrangeirismologia: o sensorium ininterrupto.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocognoscibilidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmoeticidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a integridade consciencial; o autodiagnóstico quanto ao grau de integridade;
o autenfrentamento da Cosmoética; a qualificação dos valores pessoais; a escolha dos valores
evolutivos; a consolidação, a cada ato, da autoridade moral; a identificação dos autoconstrangimentos cosmoéticos mínimos; a autovigilância ininterrupta quanto à conduta pessoal; a lisura pessoal; a honestidade pessoal; a retidão intraconsciencial; a dispensa de referências; a força exemplificativa das ações dignas; a Impactoterapia quando silenciosa; a assertividade cosmoética; a integridade da autocompetência; o calculismo cosmoético; a ausência de segundas intenções; a essência da integridade máxima de caráter adamantino; a confiabilidade exposta pela conscin; a correção da fraternidade pessoal; a dignidade da conduta pessoal; a idoneidade profissional; a equidade das decisões pessoais; a grandeza das atitudes moralmente irrepreensíveis; a honradez; a respeitabilidade; a justeza dos posicionamentos; a lealdade no cultivo das amizades; a preservação
da integridade do ego com abertismo consciencial; a Axiologia; a Deontologia; a Bioética; a Holofilosofia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as práticas diárias da tenepes; a preservação da integridade holossomática; o autocomprometimento com a programação existencial (proéxis); a autorresponsabilidade grupocármica (maxiproéxis).
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da interassistencialidade universal; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos de ética em
geral.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciômetras.
Efeitologia: o efeito do retorno positivo da interassistencialidade.
Enumerologia: a integridade do ego (Egocarmologia); a integridade sintática (Comunicologia); a integridade física (Somatologia); a integridade morfológica (Presenciologia); a integridade mental (Mentalsomatologia); a integridade de caráter (Holomaturologia); a integridade
moral (Cosmoeticologia).
Trinomiologia: o trinômio da holomaturidade.
Antagonismologia: o antagonismo autenticidade / aparência; o antagonismo autocrítica / autocorrupção; o antagonismo autexposição / acobertamento.
Politicologia: a democracia; a política da integridade pessoal; a política da integridade
grupal.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a cosmoeticofilia.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a consciencioteca; a cognoteca; a eticoteca; a maturoteca; a experimentoteca; a traforoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Cosmoeticologia; a Energossomatologia;
a Interassistenciologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Mentalsomatologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Grupocarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a personalidade íntegra; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o homem de bem; o homem honrado; o homem de
integridade; a integridade do líder.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a mulher de bem; a mulher honrada; a mulher
íntegra; a integridade da líder.
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Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: integridade consciencial jovem = a condição do inversor existencial, moça ou rapaz, ainda na adolescência, sem desvios cosmoéticos; integridade consciencial madura
= a condição alcançada pelo reciclante existencial na maturidade intrafísica.
Culturologia: a cultura da Cosmoeticologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Cosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 condutas marcantes do código pessoal de Cosmoética, da conscin lúcida, demonstrando evidente embasamento da integridade consciencial interassistencial:
01. Acolhimento. O ato de viver permanentemente o princípio do acolhimento universal dos seres rejeitados.
02. Autoconsciência. O ato de estar autoconsciente, o tempo todo, em qualquer lugar ou
dimensão, da conscientização testemunhal dos amparadores extrafísicos de função quanto às próprias ações.
03. Carentes. O ato de convocar para o trabalho, em primeiro lugar, as pessoas carentes
de ajuda e não escolhendo os companheiros pensando em si.
04. Contrários. O ato de assistir mais a quem é contra si, por exemplo, o minidissidente, pelo menos, com as próprias energias conscienciais (ECs), em silêncio, sigilosamente.
05. Distribuição. O ato de transferir com satisfação todo o bem recebido, na vida intrafísica e multidimensional, para os demais.
06. Exaltação. O ato de colocar o outro, seja cidadão ou cidadã, compassageiro de evolução, em primeiro lugar.
07. Exteriorização. O ato habitual, rotineiro, de, ao falar, direcionar o fluxo de ECs para fora, centrifugamente, com a intenção de doação, e não para dentro, centripetamente, com a intenção de vampirização.
08. Interassistencialidade. O ato de jamais esquecer, em qualquer conjuntura, a prioridade da interassistencialidade consciencial.
09. Isenção. O ato de valorizar todos dos princípios conscienciais (consciências, conscins, consciexes, em qualquer nível evolutivo) sem favoritismos nem predileções.
10. Responsabilidade. O ato de apontar a primeira virada do dedo indicador para si
próprio, se algo dá errado.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a integridade consciencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoconstrangimento cosmoético mínimo: Cosmoeticologia; Nosográfico.
02. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
03. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
05. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
06. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
07. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
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10. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Verbaciologia: Conscienciometrologia; Homeostático.
12. Vício da formação cultural: Conscienciometrologia; Nosográfico.

A CONDIÇÃO AVANÇADA DA INTEGRIDADE CONSCIENCIAL NÃO PREDOMINA NA SOCIEDADE INTRAFÍSICA AINDA PATOLÓGICA, CONTUDO APONTA, HOJE, O RUMO
EVOLUTIVO DAS CONSCINS DO ESTADO MUNDIAL.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o próprio nível de integridade
consciencial de acordo com o conscienciograma? Está satisfeito consigo próprio neste particular?
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INTELECÇÃO
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A intelecção é o ato ou efeito de a consciência elaborar 1 pensamento com
o emprego das faculdades complexas de processar a assimilação de determinado conhecimento
por si mesma, evidenciando a capacidade de entendimento, percuciência e acuidade mental.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo intelecção deriva do idioma Latim, intellectio, “sentido, significação”, de intellectum, supino de intelligere, “ler entre; compreender”. Apareceu em 1690.
Sinonimologia: 1. Associação mental. 2. Autopensenização. 3. Elaboração do pensamento. 4. Inteligência. 5. Pen do pensene.
Neologia. Os 2 vocábulos minintelecção e maxintelecção são neologismos técnicos da
Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Heterossugestão. 2. Hipnose. 3. Heteropensenização. 4. Inépcia.
5. Ene do pensene. 6. Intrusão parapsíquica. 7. Possessão consciencial.
Estrangeirismologia: a penetralia mentis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à intelectualidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Mentalsomatologia; os autopensenes; a autopensenização.
Fatologia: a intelecção; a intelecção hipercinética; a intelecção hipocinética; a intelecção
lógica; a intelecção inconclusa; a intelecção não-linear; a intelecção calidoscópica; os constructos
da intelecção; o intelecto; a intelectualidade; a apreensão intelectual; a capacidade intelectual;
a indisciplina intelectual; as faculdades intelectuais; os atributos conscienciais; a faculdade mental
de pensar; a elaboração do pensamento; a cerebralidade invulgar; a cerebração potente; a genialidade; a multigenialidade; a raciocinação; a racionalidade; as faculdades cerebrais; a introspecção;
a cognoscência; a cognição; a aquisição do conhecimento; os esquemas de percepção; as faculdades mentais conectadas; o ato de entender; o entendimento em si; a acuidade; o arrazoamento;
o autodiscernimento; a interpretação; a Hermenêutica Pessoal; a lógica; a ponderação; a autorreflexão; a massa encefálica; a neuróglia; o bradipsiquismo; o normopsiquismo; o taquipsiquismo;
a concepção ideativa; a inteligência; a lavagem subcerebral; o equipamento mentalsomático.
Parafatologia: a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Filiologia: a intelectofilia.
Fobiologia: a intelectofobia.
Holotecologia: a intelectoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Paracerebrologia; a Encefalologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência; a conscin; a consciex; a consréu transmigrada; a consréu
ressomada; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida.
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Masculinologia: o intelectual; o pré-serenão vulgar; o tenepessista.
Femininologia: a intelectual; a pré-serenona vulgar; a tenepessista.
Hominologia: o Homo sapiens intellegens; a Consciex Livre (CL).
V. Argumentologia
Exemplologia: minintelecção = a compreensão da leitura; maxintelecção = o brainstorming produtivo.
Taxologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, a complexidade da intelecção humana
abarca amplo espectro de atuação do microuniverso consciencial, com aproximações simples, notadamente através da coesão de várias faculdades mentais e derivações, ao mesmo tempo, por
exemplo, estas 100, dispostas na ordem alfabética:
01. Absorção: a faculdade mental de absorver-se (Proxêmica).
02. Abstração: a faculdade mental de abstrair-se ou alhear-se (alheamento).
03. Acuidade: a faculdade mental de ter acuidade ou agudizar.
04. Ajuizamento: a faculdade mental de ajuizar (juízo auto e heterocrítico).
05. Análise: a faculdade mental de analisar (meganálise; exame).
06. Apreensão: a faculdade mental de apreender (captação; atilamento).
07. Aprofundamento: a faculdade mental de aprofundar a autopensenização.
08. Argumentação: a faculdade mental de argumentar ou objetivar.
09. Arrazoamento: a faculdade mental de arrazoar (arrazoados).
10. Assimilação: a faculdade mental de assimilar, haurir ou registrar.
11. Associação: a faculdade mental de associar, unir as pontas; correlacionar.
12. Atenção: a faculdade mental de atentar ou estar atento.
13. Audição: a faculdade mental de ouvir ou escutar.
14. Avaliação: a faculdade mental de avaliar (criteriosidade).
15. Cálculo: a faculdade mental de calcular (Aritmética, Matemática).
16. Coerência: a faculdade mental de ter congruência ou coesão mental.
17. Cogitação: a faculdade mental de cogitar (excogitação).
18. Comparação: a faculdade mental de comparar ou confrontar (paralelismo).
19. Compreensão: a faculdade mental de compreender (multicompreensão).
20. Concatenação: a faculdade mental de concatenar ou articular.
21. Conceituação: a faculdade mental de conceituar ou identificar.
22. Concentração: a faculdade mental de concentrar-se.
23. Concepção: a faculdade mental de conceber ou craniar.
24. Conclusão: a faculdade mental de concluir (convicção).
25. Conhecimento: a faculdade mental de conhecer (auto e heteroconhecimento).
26. Conjetura: a faculdade mental de conjeturar (largueza de pensamento).
27. Conotação: a faculdade mental de conotar.
28. Consideração: a faculdade mental de considerar ou estabelecer peroração.
29. Contestação: a faculdade mental de contestar ou rebater.
30. Crítica: a faculdade mental de criticar (autocrítica; heterocrítica; omnicrítica).
31. Debate: a faculdade mental de debater (dialética; diálogo).
32. Decodificação: a faculdade mental de decodificar.
33. Dedução: a faculdade mental de deduzir.
34. Definição: a faculdade mental de definir, decidir, deliberar ou escolher.
35. Demonstração: a faculdade mental de demonstrar, provar, validar ou revalidar.
36. Denotação: a faculdade mental de denotar.
37. Depreensão: a faculdade mental de depreender.
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Descortino: a faculdade mental de descortinar ou divisar.
Devaneio: a faculdade mental de devanear ou sonhar acordado.
Discernimento: a faculdade mental de discernir (auto e heterodiscernimento).
Discriminação: a faculdade mental de discriminar ou diferenciar.
Divisão: a faculdade mental de dividir (sem calculadora), repartir ou detalhar.
Engendramento: a faculdade mental de engendrar ou criar.
Entendimento: a faculdade mental de entender.
Entrevisão: a faculdade mental de entrever (Extrapolacionismo).
Enumeração: a faculdade mental de enumerar ou listar (Enumerologia).
Equação: a faculdade mental de equacionar, formular ou esquematizar.
Especulação: a faculdade mental de especular ou assuntar.
Esquadrinhamento: a faculdade mental de esquadrinhar (panorâmica).
Explicitação: a faculdade mental de explicitar, explicar ou esclarecer.
Exposição: a faculdade mental de explicar com precisão e clareza (evidenciar).
Focalização: a faculdade mental de focar no locus (focagem no megafoco).
Fundamentação: a faculdade mental de fundamentar ou defender tese.
Hipótese: a faculdade mental de hipotetizar (Imagética).
Idealização: a faculdade mental de idealizar (utopia).
Imaginação: a faculdade mental de imaginar (Imagisticologia).
Inclusão: a faculdade mental de incluir, juntar ou estabelecer nexo.
Indexação: a faculdade mental de indexar (Indexologia).
Indução: a faculdade mental de induzir.
Inferência: a faculdade mental de inferir.
Interpelação: a faculdade mental de interpelar tecnicamente.
Interpretação: a faculdade mental de interpretar (Hermenêutica; Histrionismo).
Interrogação: a faculdade mental de interrogar, indagar ou arguir.
Intuição: a faculdade mental de intuir (várias origens ou causas; insight).
Invenção: a faculdade mental de inventar, descobrir ou inovar (Heuristicologia).
Investigação: a faculdade mental de investigar (Pesquisologia; Experimentologia).
Justificação: a faculdade mental de justificar e fazer neoconsenso.
Lógica: a faculdade mental de ter logicidade (cadeia de raciocínio).
Memória: a faculdade mental de memorizar (Mnemossomatologia; Holomnemônica).
Metodização: a faculdade mental de metodizar ou firmar método (Metodologia).
Multiplicação: a faculdade mental de multiplicar sem calculadora.
Observação: a faculdade mental de observar (abordagem).
Opinião: a faculdade mental de opinar ou se posicionar pessoalmente.
Ordenação: a faculdade mental de ordenar, pôr em ordem ou conciliar.
Organização: a faculdade mental de organizar, organizar-se ou disciplinar.
Penetração: a faculdade mental de penetrar (compenetração; hiperacuidade).
Pensenização: a faculdade mental de pensenizar (pen, sen, ene; Pensenologia).
Percepção: a faculdade mental de perceber ou ter perspicácia (destreza mental).
Pergunta: a faculdade mental de fazer perguntas racionais e pertinentes.
Perquirição: a faculdade mental de perquirir ou averiguar.
Planejamento: a faculdade mental de planejar, planificar ou determinar.
Ponderação: a faculdade mental de ponderar ou sopesar (solilóquio).
Previsão: a faculdade mental de prever e ter expectativa (Prospectiva; Profilaxia).
Priorização: a faculdade mental de priorizar ou dar prioridade.
Projeção: a faculdade mental de projetar e dar indicações.
Questionamento: a faculdade mental de questionar ou apresentar questões.
Raciocínio: a faculdade mental de raciocinar (racionalidade; razão).
Reflexão: a faculdade mental de refletir (Holomaturologia).
Refutação: a faculdade mental de refutar, reverificar e desassociar (Refutaciologia).
Repetição: a faculdade mental de repetir (batopensenidade).
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Resposta: a faculdade mental de responder ou replicar (réplica; tréplica).
Sistematização: a faculdade mental de sistematizar ou selecionar.
Síntese: a faculdade mental de sintetizar (cosmossíntese).
Solução: a faculdade mental de solucionar problema (Solucionática; resolução).
Somatório: a faculdade mental de somar (sem calculadora) ou aduzir.
Subtração: a faculdade mental de subtrair (sem calculadora), diminuir ou excluir.
Suposição: a faculdade mental de supor ou improvisar (Achologia).
Teorização: a faculdade mental de teorizar (1% da teática).
Tipificação: a faculdade mental de tipificar, categorizar ou classificar (Taxologia).
Visão: a faculdade mental de ver, enxergar ou visualizar.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a intelecção, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aquecimento neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
2. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
3. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
4. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
5. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
6. Exercitação neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
7. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.

NA SUPERAGITADA VIDA MODERNA, O ATO MAIS RELEVANTE DE TODA A COMPLEXIDADE DA INTELECÇÃO DA
CONSCIN É A CAPACIDADE PESSOAL DE RECOLHER-SE
INTIMAMENTE E FAZER REFLEXÕES APROFUNDADAS.
Questionologia. No teste pessoal da escala de 1 a 5, em qual nível você qualifica a própria intelecção? A excelência intelectual já despontou, com automotivação, em você?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 116, 184, 515, 852 e 1.097.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 373 e 374.
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INTELECTUALIDADE ADOLESCENTE
(PARAGENETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A intelectualidade adolescente é o estado ou condição da conscin, homem
ou mulher, entre os 20 e os 26 anos de idade física, já demonstrando evidências consistentes de
ideias inatas (Parageneticologia), próprias do paracorpo do autodiscernimento ou o mentalsoma,
notadamente por ter concluído o Curso Intermissivo (CI) no período pré-ressomático recente.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo intelectualidade vem do idioma Latim, intellectualitas, “faculdade
de entender; inteligência”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo adolescente deriva também do
idioma Latim, adolescens, “que se desenvolve, cresce; moço ou moça na fase da adolescência”.
Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Intelectualidade precoce. 2. Mentalsomaticidade antecipada. 3. Superdotação evolutiva.
Neologia. As 3 expressões compostas intelectualidade adolescente, minintelectualidade
adolescente e maxintelectualidade adolescente são neologismos técnicos da Parageneticologia.
Antonimologia: 1. Infradotação evolutiva. 2. Intelectualidade madura. 3. Mentalsomaticidade veterana.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
Fatologia: a intelectualidade adolescente; a intelectualidade lúcida precoce; a madrugada primaveril da vida humana; a idade juvenil; a juvenilidade; a pujança da vida biológica; o cérebro jovem; a antevidência proexológica; o abreviamento do melhor; a surpreendência dos frutos
temporões sadios; a prudência imberbe; o megatrafor pessoal; a nutrição intelectual autoconsciente; a reversão existencial; a surpreendência cosmoética; a explicitação dos fatos; a sustentabilidade econômico-financeira; as recéxis ininterruptas; a maxiproéxis; a tridotalidade consciencial;
a megatares; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: a força atuante da paraprocedência pessoal.
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica das 50 vezes mais.
Voluntariologia: os Grinvexes (Grupos); a Sinvéxis (Semana); o Cinvéxis (Congresso);
a ASSINVÉXIS (IC).
Holotecologia: a intelectoteca; a ideoteca; a intermissioteca; a invexoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Parageneticologia; a Hebelogia; a Hebiatria; a Mentalsomatologia; a Autopesquisologia; a Fatuística; a Parafatuística; a Holofilosofia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a gente moça.
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Masculinologia: o voluntário; o rapaz; o aluno; o inversor existencial; o jovem projetor
consciente; o professor; o intermissivista; o agente retrocognitor.
Femininologia: a voluntária; a moça; a aluna; a inversora existencial; a jovem projetora
consciente; a professora; a intermissivista; a agente retrocognitora.
Hominologia: o Homo sapiens adolescens.
V. Argumentologia
Exemplologia: minintelectualidade adolescente = o autoparapsiquismo sadio, no período
da adolescência, como consequência da intelectualidade lúcida; maxintelectualidade adolescente
= a iniciação na prática diária da tenepes, bem-sucedida, antes dos 26 anos de idade física, como
consequência da intelectualidade lúcida.
Caracterologia. De acordo com a Parageneticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a tabela com 15 traços ou condições intrínsecas e extrínsecas do perfil da conscin jovem
(rapaz, moça), capazes de evidenciar indicadores de possível existência da intelectualidade adolescente:
Tabela – Traços do Adolescente
Nos

Traços Integrados / Positivos (+)

Traços Imaturos / Negativos (–)

01.

Afetividade, relacionamentos

Síndrome da ectopia afetiva

02.

Alimentação adequada

Obesidade, bulimia ou anorexia

03.

Amizades evolutivamente sadias

Más companhias, gangues

04.

Automotivação, trabalho, lazer

Síndrome da abstinência, aborto

05.

Carreira profissional

Toxicomania variada

06.

Educação, escolaridade formal

Gravidez precoce

07.

Exercícios físicos sem excessos

Esportes radicais, riscomania

08.

Higiene, bons hábitos

Piercings, tatuagens

09.

Informática Aplicada

Videogames, excessos

10.

Leituras prioritárias integradas

Reprovações escolares

11.

Maturidade sexual

Promiscuidade sexual (DSTs)

12.

Menina-moça ou rapaz adaptados

Turbulências emocionais

13.

Saída de casa no tempo certo

Síndrome da geração canguru

14.

Saúde, manutenção regular

Juventude transviada, desviacionismo

15.

Universidade aproveitada

Trotes, violências, perdularismo

Confrontologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a tabela com 15 confrontos das nutrições intelectuais ou registros, anotações e apontamentos
técnicos entre o adolescente intelectual e o intelectual maduro:
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Tabela – Nutrições Intelectuais
Nos

Adolescência intrafísica

Maturidade intrafísica

01.

Adolescente em formação

Profissional formado

02.

Anotações de palavras desconhecidas

Criação pessoal de neologismos

03.

Busca, em geral, egocêntrica

Busca, em geral, humanística

04.

Dédalo dos lixões das perguntas

Assentamentos das respostas lógicas

05.

Demanda por mais memória

Demanda por maior cognição

06.

Desordenação intelectual primária

Ordenação intelectual máxima

07.

Emprego de acepções comuns

Emprego de acepções raras

08.

Estudos aplicáveis só em parte

Estudos aplicáveis, jubileu evolutivo

09.

Ideias soltas, ainda desarticuladas

Ideias já interativas, bem-articuladas

10.

Intelectualidade esboçante do novato

Intelectualidade madura do erudito

11.

Minivisão da inexperiência

Megavisão da experiência

12.

Notas esparsas do calouro

Originais publicáveis do veterano

13.

Predomínio das superficialidades

Predomínio dos aprofundamentos

14.

Priorização da quantificação

Priorização da qualificação

15.

Vida intelectiva, buscadora, instável

Vida intelectiva, seletiva, estável

Proexologia. No contexto da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a tabela com 15 conquistas intra e extraconscienciais alcançáveis pela conscin decidida, ainda no período da adolescência:
Tabela – Conquistas do Adolescente
Nos

Intraconsciencialidade

Extraconsciencialidade

01.

Agente retrocognitor



Exemplarista cosmoético

02.

Autolucidez consciencial



Inversão existencial (invéxis)

03.

Autoparapsiquismo útil



Parafenômenos ostensivos

04.

Determinologia antecipada



Carreira definida mais cedo

05.

Ideias inatas aplicadas



Verpons prematuras funcionais

06.

Intelectualidade precoce



Biblioteca pessoal, Arquivologia

07.

Inteligência evolutiva (IE)



Alavancagem da proéxis pessoal

08.

Neofilismo técnico



Extrapolação da família nuclear

09.

Pacificação íntima



Dupla evolutiva formada

10.

Priorizações criativas



Voluntariado da Conscienciologia

11.

Sinalética parapsíquica sadia



Precognições comprovadas

12.

Talento específico reconhecido



Precocidade intelectual explícita
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Intraconsciencialidade

Extraconsciencialidade

13.

Taquipsiquismo óbvio



Escolaridade formal sem problemas

14.

Universalismo teático



Autodidatismo ininterrupto

15.

Versatilidade ou polivalência



Atenção dividida, poliglotismo

Antecipações. Dentro do universo da Paracronologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 categorias de antecipações racionais vividas pelo jovem, rapaz ou moça, com a intelectualidade adolescente:
01. Evoluciologia: a crise de crescimento (estresse positivo) preventiva.
02. Extrapolaciologia: o extrapolacionismo teático já na juventude.
03. Inteligências: a associação, antes do tempo esperado, do emprego de vários módulos de inteligência.
04. Megagescon: a busca prévia da megagestação consciencial (obra-prima).
05. Porão: a saída precoce do porão consciencial abreviado.
06. Proexologia: o início da consecução da proéxis pessoal ainda na fase preparatória
da existência intrafísica.
07. Recexologia: a antecipação da reciclagem existencial (a invéxis, em si).
08. Superdotação: a superdotação intelectual adiantada na vida prática.
09. Tenepessismo: a chegada, antes, da prática da tarefa energética, pessoal, diária (tenepes, interassistencialidade).
10. Vinculologia: a tomada da dianteira no vínculo consciencial ao voluntariado, em alguma Instituição Conscienciocêntrica (IC; ASSINVÉXIS).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a intelectualidade adolescente, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
2. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
3. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
4. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
5. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
6. Faixa conscienciológica: Evoluciologia; Neutro.
7. Policonscienciologia: Policarmologia; Neutro.

A INTELECTUALIDADE ADOLESCENTE É, SEM DÚVIDA,
TEMA PRIORITÁRIO PARA AUTORREFLEXÕES PROFUNDAS, RELATIVAS À EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL, TANTO
PARA JOVENS QUANTO PARA PESSOAS NA MEIA-IDADE.
Questionologia. A intelectualidade dominou você nesta vida humana? Onde você se situa ante a intelectualidade adolescente e a intelectualidade madura?
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INTELECTUALIDADE ESTÉRIL
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A intelectualidade estéril é o estado ou condição de a conscin, homem ou
mulher, mesmo apresentando pleno desenvolvimento cognitivo, manter-se inerte quanto aos atributos mentaissomáticos e à produção gesconológica, tornando-se mera detentora de conhecimentos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra intelectualidade deriva do idioma Latim, intelectualitas, “faculdade de entender; inteligência”. Apareceu no Século XIX. O termo estéril procede também do
idioma Latim, sterilis, “estéril”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Intelectualidade improdutiva. 2. Cognição vã. 3. Talento intelectual
infrutífero. 4. Mentalsomática improfícua. 5. Habilidade intelectual agenésica. 6. Sabedoria inútil. 7. Entendimento infecundo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo estéril: autoestéril; autoesterilidade; esterilecer; esterilidade; esterilização; esterilizada; esterilizado; esterilizador; esterilizadora; esterilizante; esterilizar; esterilizável.
Neologia. As duas expressões compostas intelectualidade estéril breve e intelectualidade
estéril prolongada são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Intelectualidade aplicada. 2. Polimatia proexológica. 3. Intelecção
útil. 4. Erudição proveitosa.
Estrangeirismologia: o qui docet dicit como terapêutica para a condição da intelectualidade estéril.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à mentalsomaticidade produtiva.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Evolução requer
teática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da improdutividade intelectual; o holopensene pessoal da despriorização; a autopensenização entrópica; os patopensenes; a patopensenidade; os
criptopensenes; a criptopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os picnopensenes; a picnopensenidade; a falta da grafopensenidade revelando a condição da intelectualidade estéril; a ortopensenidade grafológica demonstrando a quebra de barreira da intelectualidade estéril; os prioropensenes despertando a conscin para a produção mentalsomática interassistencial.
Fatologia: a intelectualidade estéril; a timidez e a ansiedade dificultando a autexposição
intelectual; a desorganização consciencial impossibilitando a produção mentalsomática; a ausência de ânimo para iniciar projetos; a preguiça mental ocasionando os malefícios da zona de conforto; as repercussões somáticas negativas advindas da intelectualidade estéril; a postura somática
denunciando a intraconsciencialidade introvertida; a voz baixa evitando a assertividade na tares;
a tentativa de fugir do contato visual alheio ocasionando a esquiva interconsciencial em debates;
a dispersão atrapalhando a tarefa da escrita e da pesquisa; a superficialidade da autopesquisa;
o medo de ver a autoimagem ruir; o medo de participar da Prova Geral de Conscienciologia devido a possível heterojulgamento; a vaidade intelectual em querer ser admirado pelos outros;
a omissão deficitária; a melin consequente da estagnação autopesquisística; a predisposição ao fechadismo consciencial; a preferência pelo individualismo para se evadir de situações autexpositivas; a introspecção excessiva dificultando a manutenção da convivialidade sadia; o antagonismo
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às oportunidades surgidas quando na condição de esterilidade mentalsomática; o desenvolvimento
falho de atributos mentaissomáticos na condição de fuga; a intelectualidade como fim egoico em
vez de meio assistencial; o fato de se prezar mais a forma ao conteúdo; o poliglotismo inútil;
a prova de orgulho denunciada através da defesa desnecessária da autoimagem; a minivolição;
a assunção da identidade intermissivista; a Conscienciometria enquanto disciplina fundamental
para autodiagnósticos; o interesse pela tridotação consciencial; o duplismo evolutivo estimulando
a mentalsomaticidade; o início das recins; as oportunidades evolutivas; a docência conscienciológica; a escrita e a apresentação do artigo de autopesquisa; o ato de debater pessoalmente durante
as tertúlias conscienciológicas; a verbetografia conscienciológica; o desenvolvimento mentalsomático interassistencial.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autassédio; a desconexão interveicular energossoma-mentalsoma; as companhias extrafísicas patológicas
promovendo a manutenção da zona de conforto; o bloqueio do laringochacra; a descompensação
do cardiochacra; a ausência de parapercepções; a ignorância quanto à subjugação a holopensenes
nosográficos; a contenção energética no cotidiano; a autointoxicação energética; a dificuldade na
exteriorização de energias conscienciais; a ausência de sinalética energética parapsíquica; a desconexão interveicular psicossoma-mentalsoma; o predomínio do psicossoma sobre o mentalsoma;
a falta de projetabilidade lúcida; a dificuldade em rememorar o período extrafísico; a ausência de
projeciografia e de projeciocrítica; a importância do psicossoma; o campo bioenergético mentalsomático durante o curso Conscin-Cobaia Voluntária do Conscienciograma (CONSCIUS); os
campos bioenergéticos terapêuticos do curso Extensão em Projeciologia e Conscienciologia
2 (ECP2); a vivência do estado vibracional profilático; o uso do paracérebro; a ativação do coronochacra; a sinalética energética apontando a presença dos amparadores extrafísicos; a soltura
energossomática evidenciando a superação do fechadismo consciencial; o desassédio mentalsomático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico autassédio-heterassédio; o sinergismo prejudicial da desordem pensênica; o sinergismo desconforto-esquiva; o sinergismo dos 2 hemisférios
cerebrais; o sinergismo retraimento consciencial–isolamento social; o sinergismo evidenciado
pelo holossoma equilibrado; o sinergismo dos poderes conscienciais alavancando a evolução;
o sinergismo coesão-coerência-clareza.
Principiologia: o princípio da afinidade pensênica; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de “quem aprende deve ensinar”; o princípio da autodesassedialidade; o princípio da convivialidade sadia; o princípio de
o assistente ser o mais assistido.
Codigologia: a falta da vivência teática do código pessoal de Cosmoética (CPC); a necessidade de atualização do CPC.
Teoriologia: a teoria dos mecanismos de defesa do ego (MDEs); a teoria da exposição
cognitiva; a teoria dos gargalos; a importância do 1% de teoria e 99% de prática.
Tecnologia: a técnica da dupla evolutiva predispondo à convivialidade sadia e às desrepressões; a técnica da recin; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da autoconscienciometria; a técnica da exaustividade; a técnica do detalhismo; a técnica do autodesassédio.
Voluntariologia: o voluntariado teático da tares; o voluntariado na docência tarística;
o voluntariado interassistencial nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado catalisado nas recins; o voluntariado conscienciológico alavancado na superação pessoal; o voluntariado proporcionador da convivialidade sadia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: o efeito patológico do fechadismo consciencial; o efeito nocivo do orgulho;
o efeito nosográfico da ansiedade; os efeitos negativos da mesologia estagnadora; o efeito da superproteção no ambiente familiar; o efeito halo das recins; os efeitos automotivacionais crescentes das teáticas exitosas; o efeito da criatividade ao lidar com a imprevisibilidade; os efeitos da
conscienciofilia; o efeito da ordenação das ideias na realização da tares.
Neossinapsologia: a zona de conforto impossibilitando o surgimento de neossinapses;
as neossinapses essenciais à comunicação escrita e falada; as neossinapses criadas pela autexposição cosmoética; as paraneossinapses advindas do parapsiquismo; as neossinapses das recins
individuais.
Ciclologia: o ciclo vicioso das autorrepressões; o ciclo vontade-intenção-definição-decisão-determinação; o ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio; o ciclo leitor-escritor.
Enumerologia: a repressão; a pusilanimidade; a autovitimização; a vaidade; a oportunidade perdida; a autoculpa; o heterassédio.
Binomiologia: o binômio egão-orgulho; o binômio discente-docente; o binômio teoria-prática; o binômio trafor-trafar; o binômio conscin intelectual–amparo erudito; o binômio timidez-ansiedade.
Interaciologia: a interação inteligência evolutiva–erudição; a interação mentalsoma-energossoma; a interação omissão deficitária–isolamento antievolutivo.
Crescendologia: o crescendo assistido-assistente; o crescendo patológico autassédio-heterassédio; o crescendo evitável ansiedade-retração; o crescendo coragem-autexposição;
o crescendo psicossoma-mentalsoma; o crescendo egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo artigo-verbete-livro-megagescon.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio leitura-escrita-debate; o trinômio autopesquisa-registros-apresentação; a inteligência evolutiva (IE) evidenciada pelo trinômio CPC-MPP (Manual das Prioridades Pessoais)-FEP (Ficha
Evolutiva Pessoal).
Polinomiologia: o polinômio autodeterminação-autorganização-autodomínio-automaturidade; o polinômio autodisponibilidade-convivialidade-comunicabilidade-interassistencialidade; o polinômio postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo fisicalismo eletronótico / evolução holossomática;
o antagonismo intelectualidade / consciencialidade.
Paradoxologia: o paradoxo de alguns professores acadêmicos mais graduados não serem didáticos; o paradoxo de se sentir mal antes e bem após a autexposição cosmoética.
Politicologia: a autocracia; a cosmoeticocracia; a intelectocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a bibliofilia; a mentalsomatofilia; a interaciofilia; a cosmoeticofilia; a conscienciofilia; a academicofilia; a comunicofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a conviviofobia; a heterocriticofobia; a fobia à autexposição; a decidofobia;
a teaticofobia; a evoluciofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da insegurança; a síndrome da vitimização; a síndrome da mediocrização; a síndrome da
baixa autestima; as síndromes sociais em geral.
Maniologia: a fracassomania; a murismomania; a egomania.
Mitologia: o mito da perfeição.
Holotecologia: a biblioteca; a pesquisoteca; a psicossomatoteca; a psicopatoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Conscienciometrologia; a Mentalsomatologia;
a Psicossomatologia; a Conviviologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Energossomatologia; a Autopesquisologia; a Grupocarmologia;.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o teoricão; o intelectual; o cientista; o leitor; o acoplamentista; o agente
retrocognitor; o intermissivista; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor;
o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o epicon lúcido; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor
consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a teoricona; a intelectual; a cientista; a leitora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a intermissivista; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista;
a proexista; a epicon lúcida; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a tenepessista; 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 intermissivista; o Homo sapiens intellectualis; o Homo
sapiens scriptor; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens timidus; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: intelectualidade estéril breve = a condição de improdutividade mentalsomática oral ou escrita, no estágio inicial, relacionada com bloqueios energéticos e desconfortos
somáticos leves; intelectualidade estéril prolongada = a condição de improdutividade mentalsomática agravada pelo fechadismo consciencial, gerando transtornos holossomáticos.
Culturologia: a cultura erudita; a cultura científica convencional; a cultura da irreflexão; a cultura da autovitimização.
Travões. Sob a ótica da Parapatologia, eis, em ordem alfabética, 9 possíveis travões
mantenedores da intelectualidade estéril:
1. Acriticidade. A ignorância quanto à própria condição patológica, considerando normal passar por todos os desconfortos oriundos da improdutividade intelectual.
2. Bloqueios. A existência de bloqueios energéticos, principalmente no laringochacra
e no cardiochacra, tornando o diálogo intelectual tarístico difícil com as demais conscins.
3. Desconexão. O egoísmo gerando a desconexão holossomática, notadamente do mentalsoma-psicossoma e do mentalsoma-energossoma.
4. Família. A influência da família nuclear ocasionando a manutenção da zona de conforto pela evitação do debate tarístico, a fim de manter a suposta harmonia do lar.
5. Fechadismo. A preferência pelo fechadismo ao não manter o contato com outras
conscins, escolhendo a companhia do computador, da televisão, das revistas, dos guias amauróticos e dos assediadores.
6. Mesologia. Os efeitos patológicos do holopensene da cidade, levando em consideração a história do local e reflexo nos conterrâneos.
7. Paragenética. A auto-herança advinda de retrovidas em culturas voltadas à introspecção, à reflexão e ao individualismo, gerando omissões deficitárias ao invés de esclarecimentos.
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8. Perfeccionismo. A cogitação da finalização de algum produto intelectual de autoria
própria apenas quando a perfeição for atingida.
9. Timidez. O medo de ficar em evidência, exposto a heterojulgamentos e heterocríticas, inibindo a exposição tarística.
Terapeuticologia. Consoante a Holomaturologia, eis 7 etapas, em ordem funcional, capazes de auxiliar na remissão da intelectualidade estéril:
1. Diagnóstico. A constatação da improdutividade gesconológica em campo mentalsomático interassistencial.
2. Reconhecimento. A internalização do fato apontado, com o reconhecimento da necessidade de reciclar, principalmente por meio da autexposição técnica.
3. Terapias. A busca por diversas formas de promover a autexposição, verbal ou escrita.
4. Sustentabilidade. A manutenção da vontade de fazer a viragem da intelectualidade
estéril rumo à intelectualidade produtiva, requerendo o início da autossustentabilidade energética.
5. Bioenergias. Os campos bioenergéticos terapêuticos possibilitando os desbloqueios
chacrais e a desvinculação com as companhias extrafísicas estagnadoras.
6. Autexposição. O começo da autexposição intelectual espontânea, evidenciando o início da autossuperação.
7. Autoconfiança. A percepção da possibilidade de progredir e a aquisição de autoconfiança.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a intelectualidade estéril, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aporte proexológico mentalsomático: Proexologia; Homeostático.
03. Autenfrentamento docente: Parapedagogiologia; Homeostático.
04. Autexposição recicladora: Autorrecexologia; Homeostático.
05. Autolucidez proexológica: Proexologia; Homeostático.
06. Defesa do verbete: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Desinibição laringochacral: Comunicologia; Neutro.
08. Efeito da repressão: Parapatologia; Nosográfico.
09. Interdependenciologia: Grupocarmologia; Homeostático.
10. Intermissivista obnubilado: Parapatologia; Nosográfico.
11. Microuniverso intransitável: Intraconscienciologia; Nosográfico.
12. Prova do orgulho: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
13. Recalque intelectual: Parapatologia; Nosográfico.
14. Refém do cardiochacra: Psicossomatologia; Nosográfico.
15. Síndrome da inércia grafopensênica: Parapatologia; Nosográfico.

A INTELECTUALIDADE ESTÉRIL É PARAPATOLOGIA
A SER SUPERADA PELA CONSCIN REPRIMIDA, ATRAVÉS
DA RECICLAGEM HOLOSSOMÁTICA, EVIDENCIANDO INDÍCIOS DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já transmite aos outros o aprendizado obtido na
atual ressoma? Tem consciência da interassistencialidade gerada pela autexposição intelectual?
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INTELECTUALIDADE GINOSSOMÁTICA
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A intelectualidade ginossomática é a qualidade, caráter, natureza ou faculdade de a conscin mulher aplicar evolutivamente habilidades, talentos e características atribuídas
ao intelecto feminino, tais como a multiplicidade de ações conjuntas, exitosas, na teática cotidiana.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra inteligência provém do idioma Latim, intelligentia, “inteligência;
entendimento; conhecimento; noção”. Apareceu no Século XIV. O elemento de composição
gin(o) provém do idioma Grego, gyné, “mulher; fêmea”. O termo somática vem do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Habilidade intelectual feminina. 2. Atributo intelectivo ginossomático. 3. Intelecto feminil. 4. Produtividade intelectual feminina.
Neologia. As 4 expressões compostas intelectualidade ginossomática, minintelectualidade ginossomática, maxintelectualidade ginossomática e megaintelectualidade ginossomática
são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Inabilidade intelectual ginossomática. 2. Trafar ginossomático.
3. Intelectualidade androssomática. 4. Infradotação feminina.
Estrangeirismologia: o networking evolutivo feminino; a intellectual open mind;
a showoman mentalsomática; a mulher absente invidia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à qualidade da produtividade intelectual ginossomática.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Mulheres
gestam ideias.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da agudez feminina; a flexibilidade pensênica ginossomática; a busca pela anticonflitividade pensênica; a higidez pensênica da mulher; a valorização da autopensenidade sadia fortalecendo o mentalsoma; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ginopensenes; a ginopensenidade; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; a qualificação do holopensene pessoal priorizando o pen; os invexopensenes; a invexopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; a autodeterminação pensênica da mulher.
Fatologia: a intelectualidade ginossomática; o pioneirismo das mulheres intelectuais
confessas; a dificuldade da manifestação intelectual da mulher em tempos remotos; a mulher vestida de homem ao participar de atividades eruditas na Idade Média; a conquista da manifestação
intelectual feminina; a autorganização feminina otimizando o processo de erudição; o fato de
a mulher abrir mão das lágrimas em prol dos argumentos lúcidos; a inteligência evolutiva (IE) da
mulher utilizada para superação das emoções exacerbadas pelas alterações hormonais; a construção do hormoniograma; o desenvolvimento da anticonflitividade ao aprender a lidar com as alterações hormonais; o uso do temperamento forte em prol da sobrevivência consciencial; a tares ao
invés da chantagem emocional; o fato de a mulher mentalsomática abrir mão da fofoca; o uso patológico da inteligência da mulher; o vício da manipulação; o uso egoísta da sedução feminina;
a falta da disciplina da mulher ansiosa e impulsiva; a superação dos trafares do ginossoma; a manifestação do feminino evolutivo; a antivitimização; a liderança descentralizada cosmoética e lúcida por parte das mulheres; a viragem de mesa evolutiva com delicadeza e finesse; a superação
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da inveja; o fato da mulher intelectual não praticar o consumismo excessivo; o bom humor frente
aos posicionamentos estigmatizadores de submissão da mulher na Socin; o posicionamento claro
e discernido de optar pela gestação consciencial; a conquista da dupla evolutiva; o aprendizado na
concessão duplista; a valorização da singularidade consciencial dos traços predominantes no ginossoma; a priorização da interassistência além da família nuclear; o acolhimento ginossomático;
o fato de a conscin feminina utilizar o laringochacra para ampliar a assistência; a assistência mentalsomática sem melindres; a superação da euforin mantendo o foco no mentalsoma; a recin
e o exemplarismo ginossomático propiciando tares ao grupocarma; o uso do detalhismo e da atenção dividida na teática da interassistencialidade; a conquista do automegarrecurso pré-ressomático dinamizando a proéxis da mulher; o uso evolutivo da extrapauta aprimorando a rotina da mulher; a desdramatização na exposição da autopesquisa; a elegância feminina tarística; a autonomia
profissional da gestora parapsíquica; a ponderação dos fatos substituindo a impulsividade; o autoultimato cosmoético desdramatizador; a inteligência feminina a serviço da interassistencialidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o domínio das
energias conscienciais na superação dos surtos de carência emocional; a superação da tensão pré-menstrual (TPM) com exercícios bioenergéticos; o mau uso do insight do guia amaurótico extrafísico; a intuição feminina; o autodesassédio auxiliando na superação da teimosia feminina; o uso
sadio dos recursos ginossomáticos no parapsiquismo lúcido; as projeções conscienciais lúcidas
rememoradas auxiliando no controle da impulsividade para esperar o momento adequado de agir;
o uso da intelectualidade na interpretação adequada do parafato substituindo a fantasia feminina;
a inteligência parapsíquica nas mulheres; o uso da sensibilidade feminina na gestão parapsíquica
na Socin; a desperticidade feminina; o acolhimento pelas energias ginossomáticas; a utilização
das parassinapses do Curso Intermissivo (CI) enquanto consciex assexuada vivendo momentaneamente na condição de conscin feminina; o acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV)
e à Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodisponibilidade–megamparo auxiliando a produtividade da mulher; o sinergismo autodesassedialidade-Cosmovisão; o sinergismo megafraternidade-interassistencialidade-desperticidade; o sinergismo da dupla evolutiva otimizando o trabalho
assistencial da tenepes; o sinergismo inteligência ginossomática–inteligência evolutiva–gestações conscienciais–obra-prima.
Principiologia: o princípio da priorização mentalsomática; o princípio de pensar tal
qual consciex sendo conscin; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da
descrença (PD); o princípio da aplicação lúcida do Curso Intermissivo no intrafísico; o princípio
da consciência não ter sexo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando a rotina útil ginossomática; o código dos duplistas; os códigos de conduta regendo a manifestação feminina.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva; a teoria da antimaternidade sadia.
Tecnologia: a técnica do megafoco assistencial ginossomático; a técnica verbetográfica
acelerando a produtividade intelectual feminina; a técnica da acareação cosmoética intermediada
pela sensibilidade feminil; a técnica da invéxis aplicada pela jovem mulher; a técnica da autorreflexão de 5 horas equilibrando as inseguranças e ansiedades ginossomáticas; a técnica de
sobrepairamento no convívio com o androssoma; a aplicação das técnicas projetivas expandindo
a consciência para além do ginossoma.
Voluntariologia: a liderança feminina no voluntariado conscienciológico; o amparo de
função fortalecendo as tarefas exercidas durante o voluntariado da mulher.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física
vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico;
a dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da autorganização.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio
Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: o efeito das escolhas evolutivas liberando ou travando as ações da mulher;
o efeito de trabalhar ombro a ombro com os amparadores extrafísicos; o efeito de ouvir os mais
experientes; os efeitos gerados pelo uso inteligente da resposta adequada no momento certo;
os efeitos do taquipsiquismo feminino; o efeito da postura cosmoética em detrimento às seduções
manipulatórias; o efeito evolutivo da holomaturidade; os efeitos do amparo de função da docência itinerante; os efeitos de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo.
Neossinapsologia: a construção de neossinapses a partir do autodesassédio mentalsomático; o arco voltaico craniochacral desconstruindo as sinapses subjugadas do passado; as
neossinapses oriundas das rememorações das projeções conscienciais lúcidas.
Ciclologia: o ciclo da espiral evolutiva; o ciclo semperaprendente da docência conscienciológica fortalecendo o padrão mentalsomático da mulher; o ciclo virtuoso do voluntariado
nas ICs; o ciclo egocarma-grupocarma-policarma; o ciclo primeiro CI–soma–recuperação de
cons–assistência–reconciliações–compléxis–dessoma–CI avançado.
Enumerologia: a sensibilidade aguçada versus a emoção; as autodecisões lúcidas versus
a impulsividade; a delicadeza versus a futilidade; a capacidade de múltiplas tarefas versus a dispersividade; a autodisciplina versus a desorganização; a hiperacuidade versus o tititi; a gescon
versus a gessom.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio compreensão-concessão;
o binômio paciência-aprendizado; o binômio autassistência-heterassistência; o binômio afeto-acolhimento; o binômio crise-recin; o binômio dupla evolutiva–gescon assistencial lúcida.
Interaciologia: a interação anticonflitividade-megafraternidade; a interação isca lúcida–desassédio; a interação disponibilidade intrafísica–investimento extrafísico; a interação amparador-amparando; a interação ginossoma-androssoma; a interação assistente-assistido; a interação com os dicionários do Holociclo.
Crescendologia: o crescendo verborragia–intelectualidade ginossomática–verbação;
o crescendo discordância-debate-compreensão-fraternismo-harmonia; o crescendo tacon-tares;
o crescendo tenepes-ofiex.
Trinomiologia: o trinômio ponderação-reflexão-discernimento; o trinômio querer-poder-fazer; o trinômio orçamento-planejamento-realização; o trinômio projeção-lucidez-rememoração; o trinômio casa–trabalho–Instituição Conscienciocêntrica (IC); o trinômio autoverbação-anticonflitividade-autoimperturbabilidade; o trinômio autorganização-autodisciplina-produtividade.
Polinomiologia: o polinômio autodesassédio-heterodesassédio-desperticidade-compléxis; o polinômio reflexão-ação-revisão-reação; o polinômio intenção–vontade–assistência–resultado da assistência.
Antagonismologia: o antagonismo histrionismo lúcido / perturbação emocional; o antagonismo razão / concessão; o antagonismo invéxis / recéxis; o antagonismo monovisão
/ cosmovisão; o antagonismo posicionamento / reivindicação; o antagonismo conscin unifacetada / conscin plurifacetada; o antagonismo ginossoma / androssoma; o antagonismo teimosia
/ docilidade.
Paradoxologia: o paradoxo implícito na expressão “seja homem, mulher!”.
Politicologia: a política interassistencial da minipeça ginossomática no Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial; a assistenciocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei prática da megafraternidade; a lei da desperticidade; as leis da Conviviologia.
Filiologia: a intenciofilia; a femininofilia; a sociofilia; a parapsicofilia; a assistenciofilia; a inteligenciofilia; a evoluciofilia; a culturofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a ginofobia; a neofobia; a autocriticofobia; a fenomenofobia; a evoluciofobia; a intelectofobia; a conviviofobia.
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Sindromologia: a síndrome da TPM; a estigmatização implícita na síndrome das Marias
(Maria das Dores, Maria Gasolina, Maria Chuteira, Maria vai com as outras); a síndrome de
Gabriela; a síndrome da dispersão consciencial dificultando a produtividade feminina.
Maniologia: a mania de exacerbação emocional; a mania da verborragia; a mania de
chorar por qualquer coisa; a mania do drama.
Mitologia: o mito do sexo frágil; o mito da burca purificando a mulher impura; o mito
da mulher ser intelectualmente incapaz ao longo da História Humana; o mito do homem provedor; o mito da submissão feminina.
Holotecologia: a ginossomoteca; a intelectoteca; a grafoteca; a parapsicoteca; a invexoteca; a assistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Intelectologia; a Ginossomatologia; a Voliciologia; a Evoluciologia; a Mentalsomatologia; a Autopriorologia; a Conviviologia; a Teaticologia; a Intermissiologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; 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 evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o provocador social;
o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem
de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a provocadora
social; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intellector; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens
logicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minintelectualidade ginossomática = a da neoverbetógrafa; maxintelectualidade ginossomática = a da autora de livro conscienciológico; megaintelectualidade ginossomática = a da escritora veterana da megagescon tarística.
Culturologia: a anacrônica cultura da misoginia; a cultura de pensar antes de falar;
a cultura da tares; a cultura da taquirritimia; a cultura da escrita.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a intelectualidade ginossomática, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antimaternidade sadia: Invexologia; Homeostático.
02. Autoridade feminina cosmoética: Ginossomatologia; Homeostático.
03. Autorrespeito multidimensional: Autoconscienciometrologia; Neutro.
04. Autoultimato cosmoético: Megadecidologia; Homeostático.
05. Coleta seletiva: Autexperimentologia; Homeostático.
06. Eficácia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
07. Evoluciologia: Pensenologia; Homeostático.
08. Extrapauta: Comunicologia; Neutro.
09. Feminino evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Inteligência técnica: Tecnologia; Neutro.
12. Menopausa evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
13. Núcleo de inteligência: Discernimentologia; Homeostático.
14. Propulsor da invéxis: Invexometrologia; Homeostático.
15. Vigília contínua: Autolucidologia; Homeostático.

A INTELECTUALIDADE GINOSSOMÁTICA É TEMA PRIORITÁRIO A TODA CONSCIN MULHER, ATILADA, INTERESSADA NA AUTOSSUPERAÇÃO DOS COMOCIONALISMOS,
PRIORIZANDO A GRAFOTARES E A INTERASSISTÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já valoriza a intelectualidade ginossomática?
Você, conscin mulher, já tira proveito intelectual da habilidade feminina ao levar tudo de eito?
Bibliografia Específica:
1. Barros, Saulo C. Rêgo; Manual Prático de Expressões Estrangeiras: Para Professores, Estudantes e Profissionais de Texto; Neusa Ruiz Augusto; & Sandra Regina Pierrot O. Antezana; Colabodadoras; 144 p.; 26 caps.;
9 abrevs.; 5 cronologias; 1 enu.; 1 microbiografia; 9 siglas; 14 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Disal; São Paulo, SP; 2005; página 10.
2. Berenstein, Eliezer; A Inteligência Hormonal da Mulher; revisores Neusa Peçanha; & Tereza da Rocha;
178 p.; 6 caps.; 24 abrevs.; 1 E-mail; 59 enus.; 8 escalas; 6 gráfs.; 7 ilus.; 1 microbiografia; 13 tabs.; 1 website; glos. 28
termos; 34 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 106, 110 a 113, 115 e 116.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
236, 240 a 242, 248 a 252, 257 a 264 e 266 a 268.
4. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro;
& Kátia Arakaki; 174 p.; 40 caps.; 32 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14
cm; br.; 3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 29
a 32 e 87 a 101.
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INTELECTUALIDADE INTERASSISTENCIAL
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A intelectualidade interassistencial é a qualidade, caráter, natureza ou faculdade de a conscin, homem ou mulher, aplicar evolutivamente habilidades, talentos e características atribuídas ao intelecto, tendo como megafoco principal produzir conhecimento a favor de si
mesma e das demais consciências.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra intelectualidade deriva do idioma Latim, intellectualitas, “faculdade de entender; inteligência”. Apareceu no Século XIX. O prefixo inter procede igualmente do
idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo assistência provém do
mesmo idioma Latim, assistentia, “ajuda”, e este de assistens ou adsistens, particípio presente de
assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar ou ter-se de pé; estar presente,
comparecer, assistir em juízo”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Intelectualidade esclarecedora. 2. Atributo intelectivo interassistencial. 3. Talento intelectual tarístico. 4. Habilidade intelectual inegoica. 5. Intelecção interassistencial. 6. Erudição doadora.
Neologia. As 3 expressões compostas intelectualidade interassistencial inicial, intelectualidade interassistencial mediana e intelectualidade interassistencial avançada são neologismos
técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Intelectualidade antifraterna. 2. Cognição dogmática. 3. Talento intelectual egoico. 4. Habilidade intelectual assediadora. 5. Intelecção estéril. 6. Intelectualidade
hedonista. 7. Apedeutismo.
Estrangeirismologia: a distribuição do know-how intelectivo; a recomposição interassistencial do modus vivendi intelectual pluriexistencial; a high performance mentalsomática a favor
de todas as consciências; o upgrade mentalsomático pela interassistencialidade; o strong profile
intelectivo; os aftereffects cosmovisiológicos das neoverpons.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à mentalsomaticidade interassistencial.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Assistencialidade. A melhor assistência interconsciencial é a intelectual discernidora”.
2. “Intelectualidade. A intelectualidade é a área onde você pode receber a maior assist ncia extraf sica”. “A autocognição somente para si mesma constitui egoísmo primário obtuso”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intelectualidade tarística; o holopensene pessoal
da interassistencialidade; os intelectopensenes; a intelectopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; os paracognopensenes; a paracognopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade;
os didactopensenes; a didactopensenidade; os grafopensenes tarísticos; a grafopensenidade interassistencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;
o incremento da Autoneopensenologia a partir da teaticidade intelectual diária; o autempenho
pelo carregamento da autopensenização no pen; as contribuições pessoais para a implantação do
holopensene conscienciológico na intrafisicalidade; os prioropensenes despertando a conscin para
a produção mentalsomática interassistencial.
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Fatologia: a intelectualidade interassistencial; o ato fraterno de a conscin lúcida distribuir as conquistas cognitivas pessoais a partir da tarefa do esclarecimento (tares); o imperativo evolutivo da partilha dos saberes e autexperiências sedimentadas; o fato de quanto maior o universo
da autocognição, maior a obrigação pessoal de enriquecer o saber geral (Paradireitologia); o fato
de o menos doente ter a obrigação de instruir os mais doentes (Reeducaciologia); o fato de o exercício da interassistencialidade requerer respeito paciente com a ignorância alheia; o socorro aos
apedeutas, aos despossuídos do conhecimento prioritário e aos componentes da robéxis; o trafor
da intelectualidade cosmoeticamente atualizado; o valor interassistencial do autatilamento pesquisístico; a capacidade de identificar as tendências, aptidões e conhecimentos do interlocutor capazes de produzir esclarecimentos; a recomendação ideativa interpares; a mutualidade das trocas
mentaissomáticas; o ato de a conscin sair da condição de mera detentora para a condição de produtora do conhecimento útil; o incentivo ao heterenfrentamento do desafio de redigir textos elucidativos; a profilaxia à ausência indefensável de retribuições intelectuais proexológicas; a evitação
da defesa egoica dos direitos patrimoniais ou autorais; a prevenção da intelectualidade improdutiva; a ultrapassagem das peias do orgulho capazes de levar a conscin à torre de marfim do autismo
intelectual; a substituição das elucubrações filosóficas teóricas pelos debates dos achados pesquisísticos e exemplificação das autovivências; a eliminação do brilhareco intelectual; o ato de não
reter o patrimônio intelectual só para si; o autenfrentamento dos desassédios intrínsecos ao labor
intelectual; os veículos de comunicação conscienciológica oferecendo oportunidade de publicação
das verdades relativas de ponta (verpons); a assistência tarística atacadista; a produtividade conscienciográfica enquanto indicador interassistencial; as contribuições pessoais à Enciclopédia da
Conscienciologia; o alcance ignorado das ideias veiculadas a partir das publicações pessoais;
a conscienciografia encurtando o caminho para a policarmalidade; o compromisso autoral intransferível de explicitação das ideias pessoais; a autoconvicção quanto à primazia da escrita em favor
de todos pela interassistencialidade; a autopredisposição para a materialização de verpons desassediadoras e libertadoras das consciências; as revoluções cosmoéticas, sem estardalhaços, da não
violência promovidas pelos esclarecimentos evolutivos; o compromisso evolutivo do intermissivista com a fixação grafotarística dos neoprincípios da Conscienciologia na Terra.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autoinvestimento no parapsiquismo intelectual; o esforço sincero para a eliminação da ociosidade dos trafores
mentaissomáticos paragenéticos; a utilidade assistencial do acervo de autocognições multidimensionais angariado nas vidas sucessivas; a autodesassedialidade mentalsomática; os insights extrafísicos a partir de leituras esclarecedoras; os aportes extrafísicos avançados traduzidos em ideias
de ponta; a rotina mentalsomática favorecendo a conquista de parapreceptoria funcional; o amparo extrafísico de função em prol da intelectualidade profícua; a expansão ideativa, patrocinada pelos amparadores extrafísicos, através de metodologias paradidáticas; a responsabilidade do intermissivista diante do cabedal cognitivo haurido na extrafisicalidade e reiterado pelo aporte mentalsomático das obras e tratados da Conscienciologia; a necessidade da distribuição da paracognição
intermissiva; o autenfrentamento neoverpônico ascendente; o investimento na captação paraperceptiva de ideias invulgares; o exercício mentalsomático favorecendo o acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV); a autoconsciência de as inspirações extrafísicas surgindo para a conscin
capaz de expandi-las e compartilhá-las; a capacidade de superação das pressões extrafísicas contrárias e antagônicas à publicação de livros tarísticos e libertários; as evocações temáticas favorecendo a interassistência interdimensional; a evocação de consciexes assistíveis a partir da intencionalidade autoral; a predisponência do intermissivista à autodesperticidade por meio da intelectualidade interassistencial; a doação continuada do patrimônio paracerebral por meio das publicações pessoais; a assistencialidade extrafísica a partir do livro inspirador publicado; a colheita intermissiva dos frutos tarísticos no autorado conscienciológico; a sábia antevisão do autorrevezamento seriexológico.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectivo teático; o sinergismo cérebro–paracérebro
receptivo; o sinergismo intraconsciencialidade-policarmalidade; o sinergismo autocognição útil–
–autodisponibilidade interassistencial; o sinergismo desenvoltura intelectual–performance escrita–desempenho comunicativo; o sinergismo megatrafor intelectual–proatividade conscienciográfica; o sinergismo autopensenes evolutivos–grafopensenes interassistenciais.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da prioridade compulsória (PPC); o princípio de “quem aprende deve ensinar”; o princípio de toda consciência ter algo a ensinar e muito a aprender; o princípio da afinidade intelectual facilitadora da interassistencialidade; o princípio da retroalimentação mentalsomática.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) contendo cláusula sobre a interassistencialidade tarística.
Teoriologia: a teoria da Retribuiciologia aplicada aos aportes intelectuais; a teoria da
grafoassistência; a teoria da exposição cognitiva; as teorias conscienciológicas vivenciadas,
compreendidas e exemplificadas.
Tecnologia: a técnica do arco voltaico craniochacral; as paratécnicas de comunicabilidade interdimensional; a técnica do registro sistemático das neoideias; a técnica de considerar
empréstimos as achegas intelectivas recebidas; as técnicas conscienciográficas fundamentadas
na Interassistenciologia; as técnicas fraternas de evitação do elitismo cultural no universo da
Conscienciologia; as neotecnologias propiciando agilidade às trocas intelectivas planetárias pelas comunicações online–on time–full time.
Voluntariologia: o voluntariado teático da tares; o voluntariado na docência tarística;
os voluntários pareceristas, preceptores e revisores de futuras gescons; os voluntários-autores da
União Internacional dos Escritores da Conscienciologia (UNIESCON).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico
da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível dos autores
da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos; o Colégio Invisível da Heuristicologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio
Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito do Curso Intermissivo na qualificação interassistencial da intelectualidade multiexistencial; o efeito mentalsomático cosmoético da tares; o efeito da verpon impactante na conscin evolutivamente predisposta; o efeito desassediador do mergulho rotineiro na
escrita; os efeitos da recin na intensificação do ritmo mentalsomático em bases cosmoéticas; os
efeitos dos rastros intelectuais sadios; o efeito halo da teática interassistencial grafopensênica.
Neossinapsologia: as neossinapses heurísticas adquiridas nas autovivências multidimensionais.
Ciclologia: o ciclo autocriatividade neoverpônica–debate grupocármico; o ciclo autor
tarístico hoje–amparador de função amanhã; o avanço qualitativo no ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: a predisponibilidade às autopesquisas multidimensionais; a predisponibilidade à apreensão neoideativa; a predisponibilidade à distribuição da autocognição; a predisponibilidade às trocas intelectivas; a predisponibilidade para ensinar; a predisponibilidade para
o labor intelectivo no voluntariado; a predisponibilidade ao continuísmo conscienciográfico.
Binomiologia: o binômio conscin intelectual–amparo erudito; o binômio discente-docente; o binômio leitor lúcido–escritor tarístico; o binômio mentalsomaticidade-interassistencialidade; o binômio iniciativa pessoal–receptividade grupal; o binômio auto-herança–heteropartilha; o binômio tares gesconológica–desassédio mentalsomático; o binômio megagescon-policarmalidade; o binômio sementeira intrafísica–colheita intermissiva.
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Interaciologia: a interação Tridotaciologia-Neoverponologia; a interação faculdades
mentais–parapercepções multidimensionais; a interação pacificação íntima–expansão mentalsomática; a interação aquisição intelectual–produção intelectual; a interação autoconfiança intelectual–doação mentalsomática; a interação recuperação de cons–compartilhamento de cons;
a interação custo-benefício mentalsomático interassistencial; a interação grafoassistência-assistido; a interação grafotares-tenepes; a interação interassistência-verponografia.
Crescendologia: o crescendo escriba-neoverbetógrafo; o crescendo artigo-verbete-livro-megagescon; o crescendo pesquisador aprendiz–autor veterano; o crescendo torre de marfim
da auterudição–debatódromo aberto da autexperiência; o crescendo intelectualidade teórica–intelectualidade teática.
Trinomiologia: o trinômio tarefa mentalsomática–antiemocionalismo–autodesassédio;
o trinômio dicionários cerebrais–articulação mental–experienciografia; o trinômio conhecimento-reponsabilidade-exemplarismo.
Polinomiologia: a evitação do polinômio desperdício-incompléxis-melin-melex; o polinômio conscienciológico anticatequese-antidogmática-antidoutrinação-antinculcação; o polinômio captação-reflexão-conclusão-registro-aplicação; o polinômio dicionário cerebral sinonímico–dicionário cerebral antonímico–dicionário cerebral analógico–dicionário cerebral poliglótico facilitador da interassistência mentalsomática; o polinômio revisor-autor-verbetógrafo-professor.
Antagonismologia: o antagonismo conscin doadora de verpons / conscin receptora de
verpons; o antagonismo informador de verpons / impositor de ideias; o antagonismo responsabilidade tarística / vaidade intelectual; o antagonismo conscin large / conscin miserê; o antagonismo partilha do saber / sonegação do saber; o antagonismo autopensenização produtiva / autopensenização perdulária; o antagonismo enriquecimento cognitivo no abertismo consciencial
/ empobrecimento cognitivo no fechadismo consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo da conscin intelectualizada sem produzir obra escrita;
o paradoxo da escrita para si com teor tarístico universal; o paradoxo da subjetividade tornada
objetiva; o paradoxo de as afinizações pensênicas abstratas tornarem-se ações conscienciais
pragmáticas.
Politicologia: a assistenciocracia; a intelectocracia; a mentalsomatocracia; a cognocracia; a lucidocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo aplicada à interassistencialidade; a lei do
contágio evolutivo e do exemplarismo.
Filiologia: a intelectofilia; a leiturofilia; a interaciofilia; a comunicofilia; a parapsicofilia; a amparofilia; a ideofilia; a heuristicofilia.
Fobiologia: a intelectofobia inibidora da autexpressão consciencial; o autenfrentamento
da neofobia intelectual; a autopesquisofobia extinta; a fobia à autexposição superada; a heterocriticofobia ultrapassada.
Sindromologia: a síndrome da intelectualidade estéril; a reversão da síndrome da dispersão consciencial; a ultrapassagem da síndrome da autossubestimação; a eliminação da síndrome da mediocridade; a superação da síndrome do perfeccionismo; o enfrentamento da síndrome
da inércia grafopensênica; a evitação da síndrome do autodesperdício.
Maniologia: a extinção da egomania.
Mitologia: o mito da inspiração sem transpiração.
Holotecologia: a intelectoteca; a assistencioteca; a comunicoteca; a pesquisoteca; a didaticoteca; a pedagogoteca; a biblioteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Interassistenciologia; a Lucidologia; a Autodesassediologia; a Comunicologia; a Taristicologia; a Intencionologia; a Cosmoeticologia;
a Autocoerenciologia; a Retribuiciologia; a Evoluciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens interassistens; o Homo
sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: intelectualidade interassistencial inicial = a aplicação tarística do próprio
intelecto pela conscin intermissivista na fase preparatória da proéxis; intelectualidade interassistencial mediana = a aplicação tarística do próprio intelecto pela conscin intermissivista na fase
consecutiva da proéxis; intelectualidade interassistencial avançada = a aplicação tarística do próprio intelecto pela conscin intermissivista na fase acabativa da proéxis.
Culturologia: a cultura da interassistencialidade; a cultura da Parapercepciologia Intelectual; a cultura da Gesconologia Tarística.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a intelectualidade interassistencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ádito ideativo cosmovisiológico: Paradidaticologia; Homeostático.
02. Autoideário interassistencial: Ideariologia; Homeostático.
03. Autoindulgência intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
04. Conscienciografia libertadora: Conscienciografologia; Homeostático.
05. Gratidão intelectual: Retribuiciologia; Homeostático.
06. Intelectualidade estéril: Parapatologia; Nosográfico.
07. Liderança intelectual interassistencial: Mentalsomatologia; Homeostático.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Olhar conscienciográfico: Gesconologia; Neutro.
Produção do esclarecimento: Interassistenciologia; Homeostático.
Prole mentalsomática: Cogniciologia; Homeostático.
Recalque intelectual: Parapatologia; Nosográfico.
Refém da autocognição: Autodiscernimentologia; Neutro.
Serendipitia grafopensênica: Grafopensenologia; Homeostático.
Taquirritmia megagescônica: Megagesconologia; Neutro.
Troca intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.

O IDEAL É O INTERMISSIVISTA LÚCIDO CONJUGAR
CONSTANTEMENTE O ABERTISMO PARA CAPTAÇÃO NEOIDEATIVA À TRANSFORMAÇÃO DO ACERVO INTELECTUAL
PESSOAL EM OBRAS DE ASSISTÊNCIA FRATERNA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza o trafor da intelectualidade a favor de si
e das demais consciências? Quais os frutos da aplicação teática da interassistencialidade mentalsomática gerados até o momento?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
131, 132, 155, 282, 402, 454, 506, 611, 755, 880, 881, 1.075 e 1.691.

T. L. F.
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INTELIGÊNCIA
(CONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inteligência é a aptidão, talento, habilidade, discernimento, perspicácia,
intelecção, interpretação e acuidade desenvolta da lucidez pessoal capaz de entender, perceber,
conceber e compreender as realidades do Cosmos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra inteligência provém do idioma Latim, intelligentia, “inteligência;
entendimento; conhecimento; noção”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 01. Intelecto. 02. Raciocínio. 03. Razão. 04. Compreensão. 05. Entendimento. 06. Percepção. 07. Acuidade. 08. Autoconsciência. 09. Percuciência. 10. Autoparapercuciência.
Neologia. As duas expressões compostas inteligência rudimentar e inteligência evoluída
são neologismos técnicos da Conscienciometrologia.
Antonimologia: 01. Desinteligência. 02. Obtusidade. 03. Estultícia. 04. Imbecilidade.
05. Descerebralidade. 06. Subconsciencialidade. 07. Minipensenidade. 08. Fitopensenidade;
vegetalismo. 09. Zoopensenidade. 10. Ignorância.
Estrangeirismologia: o Autopensenarium; a intelligentsia interdimensional; a awareness; a penetralia mentis; o superior powers da consciência; o parabrainpower; a cleverness para
evoluir.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolução consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Conscienciometrologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a amplitude
autopensênica.
Fatologia: a inteligência; a lucidez; a consciência; o autodiscernimento; a personalidade
autoconsciente; a capacidade de entendimento; o primado da autolucidez; a inteligência prioritária
no momento da autovivência; a recuperação dos megacons.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a inteligência evolutiva (IE) como sendo a mais complexa dentre
todas as modalidades de inteligência existentes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cognitivo.
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva.
Tecnologia: a técnica das 50 vezes mais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: os efeitos halos da ortopensenidade; o efeito das extrapolações mentaissomáticas.
Neossinapsologia: a catálise das neossinapses.
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Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo das neoideias.
Binomiologia: o binômio concentração mental–atenção dividida.
Interaciologia: a interação faculdades mentais–percepções parapsíquicas.
Crescendologia: o crescendo questão inteligente–solução genial.
Trinomiologia: o trinômio comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo; o trinômio dissecção-detalhamento-exaustividade da ideia em foco.
Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
Antagonismologia: o antagonismo sábio / tolo.
Paradoxologia: o paradoxo intelectual de encontrarem-se disponíveis para muitas inteligências as verdades captadas por poucas.
Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a intelectofilia; a evoluciofilia; a cogniciofilia; a discernimentofilia; a perceptofilia; a comunicofilia; a logicofilia.
Mitologia: a consciência desmitificadora.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a ideoteca; a conscienciometroteca; a cosmoconsciencioteca; a tecnoteca; a criticoteca; a ciencioteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Cogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Criteriologia; a Evoluciologia; a Experimentologia; a Holoculturologia; a Enciclopediologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intellector; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens
intellectualis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autodidacticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: inteligência rudimentar = a da consciênçula; inteligência evoluída = a do
gênio Serenão.
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Culturologia: a Holoculturologia Parapsíquica.
Realidades. Pela inteligência evolutiva, dentro da consecução lúcida da proéxis, há duas
realidades desafiando o discernimento do Homem ou a inteligência humana:
1. Menor. O convívio multidimensional menor, miniconvivialidade do grupúsculo, gestação humana, família nuclear, prole, hinterland, vampirismo consciencial, tacon, grupocarmalidade, religiosidade e pré-serenismo compondo a miniproéxis e até o incompléxis.
2. Maior. O convívio multidimensional maior, maxiconvivialidade da coletividade, vida
pública, gestação consciencial, Cosmoética, no front da batalha das megalópoles, atacadismo
consciencial, tares, policarmalidade, invéxis, tenepes, ofiex pessoal e desperticidade compondo
a maxiproéxis, o compléxis e até a moréxis a maior.
Caracterologia. Não somos seres irracionais. Eis 11 tipos ou módulos de inteligência,
dispostos na ordem alfabética, dentre as múltiplas dotações intelectuais as quais cada conscin
pode ter, reconhecer, identificar, pesquisar, cultivar e desenvolver segundo as pesquisas da Mentalsomatologia (Conscienciologia e Conscienciometrologia):
01. Comunicativa. A inteligência conferindo à modelo internacional (plástica física ou
somática) – Luiza Botelho da Silva (Luiza Brunet) (1962–) –, habilidade de manter comunicação
ativa com estranhos, pessoas não falantes da mesma língua, de submeter ambientes diversos
apenas pela presença física, e de arrastar a atenção de multidões. O holochacra ajuda muito neste
caso específico. A inteligência laringochacral, cardiochacral e emocional.
02. Contextual. A aptidão do eminente estadista, – Winston Leonard Spencer Churchill (1874–1965) –, empregada para selecionar, se adaptar ou contribuir na mudança do ambiente ao derredor, de modo a atender às necessidades no universo vital da intrafisicalidade.
03. Corporal. O predicado capaz de permitir ao bailarino excepcional – Vaslav Fomich
Nyjinsky (1890–1950) –, manipular objetos e manter o controle harmônico sobre os movimentos
físicos do soma na somaticidade. Este é o mesmo talento cinestésico da contorcionista de circo.
04. Espacial. A faculdade capaz de determinar ao cientista, teórico da Física – Albert
Einstein (1879–1955) – perceber objetos, e intuir as formas ocultas, fazendo-os girar mentalmente em elucubrações de pesquisa teórica, pura, da Ciência Convencional ou Periconsciencial.
05. Experimental. O discernimento residual do piloto internacional de carros de corridas – Emerson Fittipaldi (1946–) –, permanecendo ao utilizar a experiência para resolver problemas inesperados, ou novas situações as quais requerem algum tipo de ação rápida.
06. Interna. A destreza mental da qual se utiliza o mestre enxadrista – Anatoly
Yevgenyevic Karpov (1951–) – campeão mundial, para abordar o problema, avaliá-lo corretamente e aquilatar as consequências práticas da estratégia de modo a mudar se porventura não for adequada.
07. Linguística. O pendor de escrever e falar do poeta – William Shakespeare (1564–
–1616) – sabendo escolher as palavras corretas, sensível às diversas maneiras como a linguagem
é utilizada.
08. Lógica. A engenhosidade capaz de permitir ao matemático – Leonhard Paul Euler
(1707–1783) –, ordenar fatos, objetos e números, em certa ordem, possibilitando ainda distinguir
quantidades.
09. Musical. A capacidade de ouvir música e ordenar sons musicais do compositor –
Ludwig van Beethoven (1770–1827) –, capaz de distinguir melodias, ritmos e sequências musicais no universo da Arte.
10. Parapsíquica. A propriedade capaz de facultar à pessoa parapsíquica e autêntica –
José Pedro de Freitas (José Arigó) (1921–1971) – as manifestações energéticas, fenomênicas,
anímicas, holossomáticas e multidimensionais da conscin e torná-la o epicon lúcido.
11. Pessoal. A sutileza capaz de ajudar ao psicólogo de renome – Sigismund Schlomo
Freud (1856–1939) –, a entender a si mesmo e aos outros, no exame dos próprios sentimentos,
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e distingui-los dos de outras conscins, permitindo perceber as intenções, os temperamentos e os
estados de humor, tanto o pessoal quanto o das outras personalidades.
Evoluciologia. A inteligência evolutiva, compreendendo a reunião complexa de múltiplas modalidades de inteligência capazes de interpretar as realidades do Cosmos, se situa além
dos 11 tipos de inteligência especificados aqui.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inteligência, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
02. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
03. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Equilíbrio mental: Homeostaticologia; Homeostático.
05. Imagística: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Inteligência técnica: Tecnologia; Neutro.
08. Meganível da autoconsciência: Imagisticologia; Homeostático.
09. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.

TODA CONSCIÊNCIA INTRAFÍSICA POSSUI ALGUNS TIPOS DE INTELIGÊNCIA. IMPORTA, NO ENTANTO, A CADA
QUAL IDENTIFICAR AS MODALIDADES MAIS ADEQUADAS
PARA A VIVÊNCIA DO MOMENTO EVOLUTIVO PESSOAL.
Questionologia. Quais das 11 modalidades de inteligência – afora outras – você, leitor ou leitora, reconhece ter mais desenvolvidas? Qual a maior inteligência empregada por você?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 381.
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
(TECNOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Inteligência Artificial (IA) é a subárea da Ciência da Computação responsável por pesquisar e propor a elaboração de dispositivos computacionais capazes de simular
aspectos do intelecto humano, ao modo da capacidade de raciocinar, perceber, tomar decisões
e resolver problemas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra inteligência provém do idioma Latim, intelligentia, “inteligência;
entendimento; conhecimento; noção”. Apareceu no Século XIV. O adjetivo artificial vem do Latim, artificialis, “artificial, feito com arte, artificioso, ardiloso”. Apareceu no Século XV. A expressão inteligência artificial foi cunhada em 1956, pelo cientista da computação estadunidense
John McCarthy (1927–2011).
Sinonimologia: 1. Inteligência computacional. 2. Inteligência robótica. 3. Inteligência
virtual. 4. Software para simulação de comportamento humano.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo artificial:
artificialidade; artificialismo; artificialista; artificialística; artificialístico; artificialização; artificializada; artificializado; artificializante; artificializar; artificializável.
Neologia. As duas expressões compostas Inteligência Artificial Construtiva e Inteligência Artificial Destrutiva são neologismos técnicos da Tecnologia.
Antonimologia: 1. Inteligência humana; inteligência subumana. 2. Inteligência parapsíquica. 3. Inteligência evolutiva (IE). 4. Software trivial.
Estrangeirismologia: as shells de sistemas especialistas; a data mining; os frames de
conhecimento; a knowledge base; os toys problems; os algoritmos de machine learning; os sistemas de swarm intelligence; os chatterbots; os fakes da Tecnologia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à aplicação cosmoética dos recursos tecnológicos.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relacionado ao assunto: – Inexiste
consciência artificial.
Citaciologia: – Um dos poucos resultados rápidos e difíceis a surgir nas três primeiras
décadas da pesquisa em IA é que a inteligência requer conhecimento (Elaine Rich, 1950–).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da tecnicidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade.
Fatologia: a IA simbólica embasada na hipótese de sistemas de símbolos serem o meio
necessário e suficiente para ações inteligentes em geral; a abordagem da IA conexionista (subsimbólica) simulando os componentes cerebrais; a IA probabilística; os múltiplos módulos de inteligência do ser humano; a falta de consenso sobre a natureza das inteligências humana e subumana;
as diferenças entre instinto e inteligência; a relação entre percepção e inteligência; as pesquisas
sobre mecanismos do raciocínio; a análise lógica precedendo a ação racional; a lógica proposicional; a lógica de predicados; a lógica nebulosa ou difusa; a lógica modal; a lógica temporal; a lógica paraconsistente; o raciocínio não monotônico; as linguagens Prolog e Lisp servindo de base
para a programação simbólica; os sistemas para reconhecimento de caracteres manuscritos (ICR);
os softwares para reconhecimento e síntese de voz; o reconhecimento de objetos a partir dos mecanismos de visão computacional; a computação bioinspirada; os algoritmos genéticos; o conhecimento procedimental; o conhecimento declarativo; as bases de conhecimento de senso comum;
as ontologias computacionais; as múltiplas formas de representação do conhecimento; a modela-
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gem de problemas por satisfação de restrições; as redes neurais artificiais; as redes semânticas representando conhecimento através de relações entre conceitos; as redes bayesianas usadas para raciocínio em condições de incerteza; os modelos ocultos de Markov permitindo a previsão do estado futuro a partir da análise dos estados observados no passado do ambiente em questão; as sociedades artificiais; os micromundos; os agentes de software; a Linguística Computacional; as ambiguidades gramaticais e semânticas dificultando o processamento de linguagem natural; os softwares de tradução automática entre idiomas; a pesquisa em computação afetiva buscando meios de
detectar e simular emoções humanas; os sensores robóticos; os veículos terrestres não tripulados;
os veículos aéreos não tripulados; os veículos subaquáticos autônomos; a inteligência aparente de
programas de computador; o sistema especialista Mycin para diagnóstico de doenças infectocontagiosas; o programa simulador de psicoterapeuta ELIZA; o programa General Problem Solver
(GPS) com base na análise meios-fins; o Deep Blue da International Business Machine (IBM),
primeiro computador a vencer o enxadrista campeão mundial azerbaijanês Garry Kimovich Kasparov (1963–); as competições de futebol da RoboCup; a ideia equivocada de imortalidade do
transumanismo; os questionamentos da Filosofia da Mente; a natureza imaterial da vontade, intenção e livre arbítrio das consciências; a metáfora mente-cérebro / software-hardware; o teste de
Alan Mathison Turing (1912–1954); o experimento do quarto chinês proposto por John Rogers
Searle (1932–); as tentativas de humanizar as máquinas (antropomorfismo); a impossibilidade das
máquinas pensarem frustrando a hipótese da IA forte; a consciência na condição de princípio inteligente do Cosmos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a energia consciencial (EC) afetando o funcionamento de computadores e equipamentos em geral; a precária comunicação com consciexes através da transcomunicação instrumental (TCI); a vivência da projetabilidade lúcida (PL) mostrando a consciência ser mais complexa comparada à relação mente–
–corpo humano; a falta de vivência prática com as próprias energias conscienciais dos cientistas
eletronóticos; a ignorância da Ciência Convencional quanto à existência de aparelhos extrafísicos
e da Paratecnologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo entre as ciências cognitivas, Psicologia, Neurociência,
Linguística e Inteligência Artificial nas múltiplas abordagens do estudo da inteligência.
Principiologia: o princípio de atrás de toda máquina ter a consciência; o princípio de
a consciência estar além da energia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regulando os limites úteis dos
recursos tecnológicos.
Teoriologia: a teoria da informação; a teoria dos jogos; a teoria da utilidade; a teoria
da decisão; a teoria do controle; a teoria matemática da evidência de Dempster-Shafer; a teoria
da evolução das espécies de Charles Robert Darwin (1809–1882) servindo de base para a IA evolucionista.
Tecnologia: as técnicas de busca heurística.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; os laboratórios de Inteligência Artificial das universidades.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Ciência.
Efeitologia: o efeito IA fazendo as aplicações da Inteligência Artificial passarem despercebidas no cotidiano.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas da Heuristicologia.
Ciclologia: o ciclo aquisição de informação–repetição didática–habilidade adquirida–
–competência.
Enumerologia: os sistemas especialistas; os sistemas fuzzy; os sistemas com base em
colônia de formigas; os sistemas tutores inteligentes; os sistemas multiagentes; os sistemas com
base em regras; os sistemas de manutenção de verdades.
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Binomiologia: o binômio hardware-software; o binômio símbolo-significado.
Interaciologia: a interação homem-máquina; a interação consciência-energia; a interação memória-inteligência; a interação conhecimento-inferência; a interação robéxis-Tecnologia.
Crescendologia: o crescendo em armazenamento memória cache–Random Access Memory (RAM)–hard disc (HD); o crescendo memória cerebral–holomemória; o crescendo informação-raciocínio-autonomia.
Trinomiologia: o trinômio filosófico consciência-identidade-mente; o trinômio busca-memória-raciocínio.
Polinomiologia: o polinômio robótico performance-ambiente-atuadores-sensores; o polinômio estímulo–receptores–rede neural–atuadores–resposta.
Antagonismologia: o antagonismo natural / artificial; o antagonismo homem / máquina; o antagonismo microchip / paramicrochip; o antagonismo cérebro / computador; o antagonismo neurônio / Central Processing Unit (CPU); o antagonismo máquina / autômato humano;
o antagonismo robô-brinquedo / robô-explorador; o antagonismo robô bélico / robô desarmador-de-bomba; o antagonismo matéria / pensamento; o antagonismo realidade experimental / realidade virtual; o antagonismo concreto / abstrato; o antagonismo teoria / prática.
Paradoxologia: o paradoxo da Tecnologia permitir à conscin deixar de ser operária
e ao mesmo tempo poder desestimular esforço mentalsomático; o paradoxo de Moravec mostrando ser difícil dotar o computador de aspectos simples para o ser humano e ao mesmo tempo ser
fácil implementar atividades exigindo alta complexidade lógica.
Legislogia: as 3 leis da Robótica propostas pelo escritor de ficção científica Isaac Asimov (1920–1992) visando manter os robôs sob o domínio humano.
Filiologia: a computaciofilia.
Fobiologia: a automatonofobia; a fobia aos equipamentos tecnológicos; a conscienciofobia evidenciada nos adoradores da realidade virtual.
Sindromologia: a síndrome da distorção imaginativa; a síndrome do ph.Deus.
Mitologia: o mito de o computador não errar.
Holotecologia: a cognoteca; a heuristicoteca; a infoteca; a logicoteca; a mentalsomatoteca; a roboticoteca; a tecnoteca.
Interdisciplinologia: a Inteligência Artificial; a Tecnologia; a Robótica; a Cibernética;
a Matemática; a Engenharia; a Computação; a Algoritmologia; a Heuristicologia; a Linguística;
a Psicologia; a Neurociência; a Filosofia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o intelectual; o avatar de jogos eletrônicos; o personagem Frankenstein;
o personagem Pinóquio; o androide; o ciborgue.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga; a intelectual; a avatar de jogos eletrônicos; a androide; a ciborgue.
Hominologia: o Homo sapiens technologicus; o Homo sapiens electronoticus; o Homo
sapiens informaticus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens
scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Inteligência Artificial Construtiva = aquela aplicada na área da Educação; Inteligência Artificial Destrutiva = aquela aplicada no belicismo.
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Culturologia: a cultura da automação generalizada; a cultura nerd.
Aplicações. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 aplicações de Inteligência Artificial
encontradas no cotidiano da Era atual da Supercomunicação Global:
1. Bolsa de valores: a compra e venda de ações em bolsas de valores sem qualquer intervenção humana.
2. Câmera fotográfica digital: o foco automático dos rostos das pessoas durante a pose
para fotos.
3. Cartão de crédito: a identificação de fraudes realizadas por terceiros a partir da análise do perfil e histórico das transações do usuário.
4. Comércio eletrônico: a recomendação de outros produtos feita pelo sistema de vendas na Internet, com base no item escolhido pelo cliente.
5. Global Positioning System (GPS) automotivo: a construção de rotas para o destino
desejado a partir do mapa de ruas, estradas e coordenadas de latitude e longitude do automóvel.
6. Motores de busca da Web: a sugestão de assunto para pesquisa, obtido pela similaridade léxica ou correção de erros ortográficos durante a digitação.
7. Tradutores automáticos: a tradução automática de palavras, frases ou textos completos entre diversos idiomas, a exemplo do Google Translator e Bing Translator.
Debatologia. Sob a ótica da Controversiologia, além de ideias equivocadas presentes em
filmes cinematográficos, a Inteligência Artificial reacendeu o debate sobre a natureza da consciência, a identidade e a localização da mente.
Ignorância. Ainda hoje (Ano-base: 2012), tais questões permanecem não solucionadas
para a Ciência Convencional porque os cientistas ignoram a inteligência evolutiva e a autopesquisa a partir do princípio da descrença (PD) e do próprio parapsiquismo, incluindo a projeção lúcida.
Cogniciologia. Como esclarece a Interdisciplinologia, a Inteligência Artificial tem contribuído para mostrar a necessidade de se compreender mais o modus operandi da cognição humana. Porém, a vivência da projetabilidade lúcida demonstra a consciência estar localizada fora
do cérebro físico, embora se manifeste temporariamente através dele.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Inteligência Artificial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
02. Aparência: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Autômato humano: Parafisiologia; Nosográfico.
04. Barreira teórica: Autopesquisologia; Neutro.
05. Douta ignorância: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
06. Falsidade objetal: Intrafisicologia; Neutro.
07. Funcionalidade: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Inteligência: Conscienciometrologia; Neutro.
09. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Inteligência técnica: Tecnologia; Neutro.
11. Máquina consciencial: Intrafisicologia; Neutro.
12. Nanotecnologia pró-paz: Tecnologia; Homeostático.
13. Neuroconscienciologia: Paraneurologia; Neutro.
14. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
15. Técnica do algoritmo: Algoritmologia; Neutro.
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A AUTODESCOBERTA DA PRÓPRIA NATUREZA EXTRAFÍSICA EVIDENCIA PARA A CONSCIN LÚCIDA O TETO MÁXIMO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: A COGNIÇÃO HUMANA SIMULADA, SEM QUALQUER AUTOCONSCIÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ponderou sobre a natureza e o alcance dos
atributos da própria inteligência? São superiores, iguais ou inferiores à Inteligência Artificial? Como obteve tal conclusão?
Filmografia Específica:
1. Blade Runner - O Caçador de Andróides. Título Original: Blade Runner. País: EUA; Hong Kong;
& Reino Unido. Data: 1982. Duração: 117 min. Gênero: Ficção científica. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês;
Alemão; Cantonês; Japonês; & Húngaro. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Português (em DVD). Direção: Ridley Scott. Elenco: Harrison Ford; Hutger Hauer; Sean Young; Edward James Olmos; M. Emmet Walsh;
& Daryl Hannah. Produção: Charles de Lauzirika; & Michael Deeley. Desenho de Produção: Lawrence G. Paull. Direção de Arte: David L. Snyder. Roteiro: Hampton Francher; & David Webb Peoples, com base no romance Do Androids
Dream of Electric Sheep? de Philip K. Dick. Fotografia: Jordan Cronenweth. Música: Vangelis. Montagem: Marsha
Nakashima; & Terry Rawlings. Cenografia: Linda DeScenna; Leslie McCarthy-Frankenheimer; & Thomas L. Roysden.
Figurino: Michael Kaplan; & Charles Knode. Efeitos Especiais: Entertainment Effects Group; Dream Quest Images;
Filmfex Animation Services; & Lodge / Cheesman Associates. Companhia: Ladd Company, The; Shaw Brothers; Warner Bros. Pictures; Michael Deeley Production; & Ridley Scott Productions. Outros dados: Filme recebeu duas indicações para o Oscar. Sinopse: No início do século XXI, grande corporação desenvolve andróides conhecidos como replicantes, equiparados em inteligência ao ser humano e utilizados como escravos na colonização e exploração de outros planetas.Quando parte dos replicantes provoca motim, passam a ser considerados ilegais na Terra. É criada a força especial
policial – Blade Runners – para os caçar e matar. Em novembro de 2019, em Los Angeles, quando 5 replicantes chegam
à Terra, o ex-Blade Runner Rick Deckard (Harrison Ford) é encarregado de caçá-los.
2. 2001: Uma Odisséia no Espaço. Título Original: 2001: A Space Odyssey. País: EUA; & Reino Unido.
Data: 1968. Duração: 141 min. Gênero: Ficção científica. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês; & Russo. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Stanley Kubrick. Elenco: Keir Dullea; Gary Lockwood;
William Sylvester; Daniel Richter; Leonard Rossiter; Margaret Tyzack; & Robert Beatty. Produção: Stanley Kubrick.
Desenho de Produção: Ernest Archer; Harry Lange; & Anthony Masters. Direção de Arte: John Hoesli. Roteiro: Stanley Kubrick; & Arthur C. Clarke. Cenografia: Robert Cartwright. Fotografia: Geoffrey Unsworth. Montagem: Ray Lovejoy. Figurino: Hardy Amies. Efeitos Especiais: MGM. Companhia: MGM; Stanley Kubrick Productions. Outros dados: Filme ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais. Sinopse: Desde a pré-história, misterioso monolito negro parece
emitir sinais de outra civilização interferindo no planeta Terra. Quatro milhões de anos depois, no século XXI, equipe de
astronautas é enviada a Júpiter para investigar o enigmático monolito em nave totalmente controlada pelo computador
HAL 9000. No meio da viagem HAL entra em pane e começa a eliminar os tripulantes.
3. IA - Inteligência Artificial. Título Original: AI - Artificial Intelligence. País: EUA. Data: 2001. Duração:
146 min. Gênero: Ficção científica. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; Português; Chinês; Coreano; & Tailandês (em DVD). Direção: Steven Spielberg. Elenco: Haley Joel Osment; Frances O’Connor; Sam Robards; Jake Thomas; Jude Law; William Hurt; & Ken Leung. Produção: Boonie Curtis; Steven
Spielberg; & Kathleen Kennedy. Desenho de Produção: Rick Carter. Direção de Arte: Richard L. Johnson; William James Teegarden; & Thomas Valentine. Roteiro: Steven Spielberg; Ian Watson; & Brian Aldiss. Fotografia: Janusz Kaminski. Música: John Williams. Montagem: Michael Kahn. Cenografia: Nancy Haigh. Figurino: Bob Ringwood. Efeitos Especiais: Anatomorphex; Industrial Light & Magic; Pacific Data Images; & Stan Winston Studio. Companhia:
Warner Bros. Pictures; DreamWorks SKG; Amblin Entertainment; & Stanley Kubrick Productions. Outros dados: Filme
recebeu duas indicações para o Oscar. Sinopse: A companhia Cybertronics criou o menino David (Haley Joel Osment),
o primeiro robô programado para amar incondicionalmente. Adotado pelo casal Harry e Monica Swinton, pais do portador
de doença terminal, o qual foi congelado até a cura ser encontrada. Após a cura do filho humano, o casal se desfaz do menino-robô. Rejeitado pelos humanos e pelos andróides, inicia a jornada para encontrar lugar no mundo onde a linha separando-o das outras máquinas pode ser assutadora, imensa ou quase imperceptível.
4. Matrix. Título Original: The Matrix. País: EUA; & Austrália. Data: 1999. Duração: 136 min. Gênero:
Ficção científica. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; Espanhol; & Inglês
(em DVD). Direção: Andy Wachowski; & Lana Wachowski. Elenco: Keanu Reeves; Laurence Fishburne; Carrie-Ane
Moss; Hugo Weaving; Joe Pantoliano; Marcus Chong; Julian Arahanga; Matt Doran; Belinda McClory; Gloria Foster;
& Ray Anthony Parker. Produção: Joel Silver. Desenho de Produção: Owen Paterson. Direção de Arte: Hugh Bateup;
& Michelle McGahey. Roteiro: Andy Wachowski; & Lana Wachowski. Fotografia: Bill Pope. Música: Don Davis.
Montagem: Zach Staenberg. Cenografia: Lisa Brennan; Tim Ferrier; & Marta McElroy. Figurino: Kym Barrett. Efeitos
Especiais: Amalgamated Pixels; Animal Logic; Bullet Time; DFILM Services; Makeup Effects Group Studio; Manex
Visual Effects; & Mass. Illusions. Companhia: Warner Bros. Pictures; Village Roadshow Pictures; Groucho II Film Partnership; & Silver Pictures. Outros dados: Vencedor dos Oscars de melhor montagem, edição de som, mixagem de som
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e efeitos visuais. Sinopse: Em futuro próximo, Thomas Anderson (Keanu Reeves), jovem programador de computador
morando em cubículo escuro, é atormentado por estranhos pesadelos. Quanto mais o sonho se repete, mais duvida da realidade. Através do encontro com os misteriosos Morpheus (Laurence Fishburne) e Trinity (Carrie-Anne Moss), Thomas
descobre-se, assim como outras pessoas, vítima do Matrix, sistema inteligente e artificial manipulador da mente das pessoas, criando a ilusão de mundo real. Morpheus, está convencido de Thomas ser Neo, o aguardado messias capaz de enfrentar o Matrix e conduzir as pessoas de volta à realidade e à liberdade.
5. O Homem Bicentenário. Título Original: Bicentennial Man. País: EUA. Data: 1999. Duração: 131 min.
Gênero: Ficção científica. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Português (em DVD). Direção: Chris Columbus. Elenco: Robin Williams; Embeth Davidtz; Sam Neill; Oliver Platt; Kiersten
Warren; & Wendy Crewson. Produção: Michael Barnathan; Chris Columbus; Gail Katz; Laurece Mark; Neal Miller;
Wofgang Petersen; & Mark Radcliffe. Desenho de Produção: Norman Reynolds. Direção de Arte: William Hiney; Bruton E. Jones Jr.; & Mark W. Mansbridge. Roteiro: Nicholas Kazan, com base no conto The Bicentennial Man de Isaac
Asimov. Fotografia: Phil Meheux. Música: James Horner. Montagem: Nicolas de Toth; & Neil Travis. Cenografia:
Anne Kuljian. Figurino: Joseph G. Aulisi. Efeitos Especiais: Dream Quest Images; Keith Vanderlaan's Captive Audience
Productions; Steve Johnson’s XFX; & Tippett Studio. Companhia: 1492 Pictures; Columbia Pictures Corporation;
Laurence Mark Productions; Radiant Productions; & Touchstone Pictures. Outros dados: Filme indicado ao Oscar de
melhor maquiagem. Sinopse: Em 2005, família americana compra novo utensílio doméstico, o robô chamado Andrew
(Robin Williams), para realizar tarefas domésticas simples. Aos poucos, Andrew vai apresentando traços característicos
do ser humano, como curiosidade, inteligência e personalidade própria. Inicia-se a saga de Andrew em busca de liberdade
e de se tornar, na medida do possível, humano.
Bibliografia Específica:
1. Khalfa, Jean Org.; A Natureza da Inteligência: Uma Visão Interdiscipliar (What is Intelligence?); Antologia; trad. Luiz Paulo Rouanet; 212 p.; 8 caps.; 7 enus.; 2 esquemas; 8 fórmulas; 6 fotos; 4 gráfs.; 28 ilus.; 9 microbiografias; 4 siglas; 1 tab.; 1 filme; 59 refs.; 21 x 13,5 cm; br.; Fundação Editora da UNESP; São Paulo, SP; 1996; páginas
96 a 100.
2. Moravec, Hans; Homens e Robots: O Futuro da Inteligência Humana e Robótica (Mind Children: The
Future of Robot and Human Intelligence); revisor Carlos Fiolhais; trad. Luis Malaquias F. Lima; 290 p.; 6 caps.; 1 cronologia; 1 enu.; 5 fórmulas; 8 fotos; 2 gráfs.; 20 ilus.; 16 siglas; 2 tabs.; 84 refs.; 3 apênds.; 21 x 13,5 cm; br.; Gradiva; Lisboa; Portugal; 1992; página 22.
3. Rich, Elaine; & Knight, Kevin; Inteligência Artificial (Artificial Intelligence); revisor Alvaro Antunes;
trad. Maria Cláudia Santos Ribeiro Ratto; XXVI + 722 p.; 22 caps.; 37 algoritmos; 213 enus.; 146 exercícios; 24 fórmulas;
10 gráfs.; 228 ilus.; 20 siglas; 7 tabs.; 452 refs.; alf.; ono.; 24 x 17 x 3 cm; br.; 2 a Ed.; Makron Books; São Paulo; 1993;
páginas 9 e 280 a 284.
4. Russell, Stuart J.; & Norvig, Peter; Artificial Intelligence: A Modern Approach; XVIII + 1132 p.; 27
caps.; 70 algoritmos; 1 cronologia; 137 enus.; 456 exercícios; 216 fórmulas; 23 fotos; 108 gráfs.; 267 ilus.; 171 siglas; 31
tabs.; 1.999 refs.; 2 apênds.; alf.; 29 x 20,5 x 4 cm; br.; 3 a Ed.; Prentice Hall; Upper Saddle River, NJ; EUA; 2010;
páginas 1.026 a 1.040.
5. Searle, John R.; Minds, Brains, and Programs; The Behavioral and Brain Sciences; Revista; Bimenstral;
Vol. 3; N. 3; 9 refs.; Cambrigde University Press; Berkeley, CA; EUA; Setembro, 1980; páginas 417 a 457.
6. Turing, Alan M.; Computing Machinery and Intelligence; Mind; Revista; Trimestral; Vol. 59; N. 236;
9 refs.; Oxford; UK; Outubro, 1950; páginas 433 a 460.
Webgrafia Específica:
1. American Association for Artificial Intelligence; disponível em: <http://www.aaai.org>; acesso em:
15.08.12; 15h40.
2. Caetano, Rodrigo; A Revolução das Máquinas; Reportagem; IstoÉ Dinheiro; Revista; São Paulo, SP;
Ed. 751; 24.02.12; 21h00; Seção: Mercado Digital; 2 cronologias; 8 entrevistas; 1 enu.; 14 fotos; 1 ilus.; disponível em:
<http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/78616_A+REVOLUCAO+DAS+MAQUINAS>; acesso em: 11.10.12; 17h56.
3. Introduction to Artificial Intelligence; disponível em: <http://www.ai-class.com>; acesso em: 15.08.12;
16h12.
4. The AI Effect; disponível em: <http://aitopics.net/AIEffect>; acesso em: 15.08.12; 17h13.
5. The RoboCup Federation; disponível em: <http://www.robocup.org>; acesso em: 14.08.12; 16h47.
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INTELIGÊNCIA AUTOCONSCIENCIOTERÁPI CA
(AUTOCONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. A inteligência autoconsciencioterápica é a capacidade, conhecimento, talento, aptidão, habilidade, competência ou atitude, passível de manifestação autopensênica personalíssima, em diferentes combinações e intensidades, quanto à acuidade, à apreensão, à adaptação, à expansão teática e ao aprendizado de natureza terapêutica e paraterapêutica, alicerçando
o autodiscernimento da consciência quanto à promoção da autocura.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo inteligência provém do idioma Latim, intelligentia, “inteligência;
entendimento; conhecimento; noção”. Apareceu no Século XIV. O elemento de composição auto
procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo consciência deriva do
idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no
Século XIII. A palavra terapia vem do idioma Francês, thérapie, derivada do idioma Latim Científico, therapia, e esta do idioma Grego, therapeía, “cuidado; atendimento; tratamento de doentes”. Surgiu em 1899.
Sinonimologia: 1. Inteligência autoterapêutica. 2. Habilidade de autocuroterapia.
Neologia. As 3 expressões compostas inteligência autoconsciencioterápica, inteligência
autoconsciencioterápica básica e inteligência autoconsciencioterápica avançada são neologismos técnicos da Autoconsciencioterapia.
Antonimologia: 1. Obtusidade autoterapêutica. 2. Inabilidade de autocuroterapia.
Estrangeirismologia: o know-how da autorreconstrução parafisiológica; o movimento
de epokée para a análise dos caminhos prioritários da evolução; o hallmark da capacidade de inovações autevolutivas; a busca incessante por novos inputs autoconsciencioterápicos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à capacidade de autorremissões consciencioterápicas.
Coloquiologia: a dissimulação pseudointeligente estampada em cara de conteúdo.
Citaciologia: – Nada é permanente, exceto a mudança (Heráclito de Éfeso, 535–475
a.e.c.).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da inteligência autoconsciencioterápica; os lateropensenes; a lateropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade monopolizada em ser e parecer inteligente; o metapensene consciencioterápico; os autopensenes paraterapêuticos.
Fatologia: a inteligência autoconsciencioterápica; o reducionismo da visão em túnel de
si mesmo; a condição do evoluciente elder marcando passo perante o travão multimilenar; as subinteligências emocionalistas; a falha de exploração máxima da oportunidade de aprendizagem;
a ação disparatada de proteger as mazelas pessoais; a regressão intelectiva gerada pelas autocorrupções; a deficiência na leitura dos indícios situacionais promovendo os equívocos experimentológicos; o acúmulo mínimo de conhecimento para o pleno desenvolvimento cognitivo; a postura
semperaprendente autoinvestigativa; o gerenciamento técnico da autopararreabilitação; o ato de
cruzar fronteiras das próprias habilidades terapêuticas; o anticonvencionalismo na autoconstrução
da saúde consciencial; o potencial de aprendizagem dos mecanismos de homeostase consciencial;
a amplificação das habilidades de parassaneamento coletivo; a reperspectivação avançada do problema autevolutivo; o aguçamento da compreensão quanto à complexidade etiopatogênica do microuniverso pessoal; o megadiscernimento na tomada de decisões críticas; a sabedoria em assumir
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os próprios limites e buscar enriquecer as autabordagens com a sabedoria alheia; a capacidade de
relacionar dados autoconscienciométricos aparentemente desconexos e elaborar autodecisões originais; a desenvoltura experimentológica evidenciada pela exata verificação das evidências autopesquisísticas; o controle de ânimo frente à dificuldade de autenfrentamento; o controle de danos
frente às urgências evolutivas; o ponto de equilíbrio entre não reinventar a roda e a oxigenação
sadia das autoconvicções; a neutralização inteligente da inquietação aversiva anticonsciencioterápica; a identificação lúcida das impertinências das estratégias de recin; a autorreflexão exploratória do fator de redução do autodiscernimento; a navegação através das intempéries autevolutivas
e o reajuste em tempo real das rotas de saúde; a autoconscientização quanto às tendências atávicas
de manifestação; a conversão de dilemas evolutivos em oportunidade de homeostase consciencial;
a senda dos neoconstructos amplificadores das aptidões pessoais; a ousadia racional pacificadora
frente à assunção de riscos evolutivos; o papel do consciencioterapeuta na articulação das necessidades latentes não identificadas do evoluciente; a importância do aprimoramento da experiência
autoterapêutica para atingir a reciclagem prazerosa.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a dissecção da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o acervo paragenético de conhecimentos vicários multisseriais construído através da observação dos acertos alheios; o resgate de informações úteis
a partir do arquivo holomnemônico; a entrevista com paraterapeutas sobre o prontuário extrafísico pessoal; a supervisão autoconsciencioterápica extrafísica; a projetabilidade lúcida (PL) descortinando os trafares limitadores da assistência; a inspiração extrafísica para as soluções originais
de autenfrentamento; a imagística patrocinada pelos amparadores extrafísicos quanto às possibilidades de realizações pessoais; a automultidimensionalidade teática nas perquirições das ideias
originais sobre a recin; os paraconstructos da Cosmoética Destrutiva; a projeção consciencial mobilizadora de reciclagens intraconscienciais; o impacto positivo da logicidade autoprescritiva na
saúde holossomática; o estado de saúde integral das comunexes avançadas; as repercussões parassanitárias do tenepessismo profissional; a parapreceptoria em saúde holossomática; a Projecioterapia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo inteligência autoconsciencioterápica–inteligência heteroconsciencioterápica; o sinergismo associação de ideias–inventividade; o sinergismo cosmovisão dos trafares pessoais–megafoco do autorreajuste prioritário; o sinergismo rigorosidade de
autobservação–qualificação do radar heteroconscienciométrico; o sinergismo paraterapêutica–
–meta evolutiva; o sinergismo amizade raríssima–intercâmbio de Paratecnologia Autoconsciencioterápica; o sinergismo cognição da conscin–paracognição da consciex.
Principiologia: o princípio de ninguém curar ninguém; o princípio de o menos doente
ajudar o mais doente; o princípio do ceticismo otimista cosmoético (COC) aplicado às hipotéticas
autossuperações; o princípio da descrença (PD) no cotidiano do evoluciente.
Codigologia: a elaboração eficaz do código pessoal de Cosmoética (CPC); a construção
do código grupal de Cosmoética (CGC) a partir do movimento autoconsciencioterápico de cada
conscin pertencente ao grupo; o código duplista de Cosmoética (CDC) representativo da inteligência evolutiva (IE) do casal; os códigos sociais patológicos tácitos anticonsciencioterápicos;
o código pessoal vigente explicitador da autopensenidade.
Teoriologia: a teoria da mente fixa; a teoria da inteligência moldável; a teoria do autesforço evolutivo; a teoria da inteligência evolutiva aplicada à autoconsciencioterapia.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do meganível da autoconsciência; a técnica da circularidade; a técnica do autenfrentamento contínuo; a técnica das 50 vezes mais; a técnica do balanço consciencioterápico; a técnica da checagem holossomática.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico
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do estado vibracional; o laboratório consciencioterápico da Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível
da Tenepessologia.
Efeitologia: o efeito da autocosmoeticidade na ampliação do entendimento das necessidades alheias; o efeito da autanálise na percepção das demandas pessoais; o efeito da experimentação na aquisição de novas facetas de autoconhecimento; o efeito disruptivo da abordagem
cirúrgica sobre as mazelas pessoais; o efeito contraproducente da suposição de já saber o suficiente sobre si; o efeito da convicção quanto à capacidade de curar-se sobre o resultado final da
autocura; o efeito da reverificabilidade sobre as autocertezas equivocadas.
Neossinapsologia: a estimulação psiconeuroendocrinoimunológica neossináptica através da rotina útil; a criação de novas sinapses a partir da exploração holomnemônica autodiagnóstica; a neuroplasticidade sináptica aplicada ao fazer diferente; a ativação neossináptica cortical na aplicação do juízo crítico autavaliativo; a neurogênese sináptica resultante do autenfrentamento sustentado; o domínio neossináptico do sistema nervoso autônomo, sem fazer tremer as
mãos, diante do megadesafio evolutivo; a superatividade neossináptica da autotaquirritmia.
Ciclologia: o ciclo autorremissão-autorreinvestimento; a reversão dos trafares no ciclo
multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo patológico autavaliação superficial–rebaixamento do humor–esquiva de aprofundamento; o ciclo autocura–autodiscernimento–amplificação da autocura; o ciclo paradiagnóstico-paratratamento; o enfrentamento do ciclo de autocorrupções anticonsciencioterápicas; o ciclo consecução da autoprescrição–autochecagem holossomática.
Enumerologia: a inteligência autoconsciencioterápica varejista; a inteligência autoconsciencioterápica atacadista; a inteligência autoconsciencioterápica avançada; a inteligência
autoconsciencioterápica progressiva; a inteligência autoconsciencioterápica amadora; a inteligência autoconsciencioterápica profissional; a inteligência autoconsciencioterápica cosmovisiológica.
Binomiologia: o binômio dicionário cerebral–autotransafetividade; o binômio enciclopedismo-pancognição; o binômio pensamento divergente–capacidade analítica; o binômio pensamento convergente–capacidade de síntese; o binômio autoconsciencioterapeuta-evoluciente;
o binômio sequência de pensamento linear–conexão do mapa mental; o binômio criar opções–fazer escolhas; o binômio verponológico novidade-inovação.
Interaciologia: a interação faculdades mentais–percepções parapsíquicas; a interação
dos padrões de autocompetência terapêutica em profundidade e abrangência; a interação autopesquisa-heteropesquisa; a interação pesquisa-saúde; a interação ensino-terapia; a interação
evoluciente-parapreceptor; a interação autocognição–amizade extrafísica.
Crescendologia: o crescendo conhecimento factual–habilidade prática; o crescendo pequeno acréscimo ideativo–extensa reperspectivação mental; o crescendo cérebro-paracérebro;
o crescendo inteligência-sabedoria; o crescendo verbação autoconsciencioterápica–eficácia heteroconsciencioterápica; o crescendo terapia-profilaxia.
Trinomiologia: o trinômio patológico irresponsabilidade-negligência-imprudência;
o trinômio flexibilidade-racionalidade-calculabilidade; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio inspiração-idealização-implementação.
Polinomiologia: o polinômio autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Antagonismologia: o antagonismo adaptação / maladaptação; o antagonismo fisiológico eustress / distress; o antagonismo evolutivo problema / solução; o antagonismo doença / cura;
o antagonismo organização dos elementos para a autocura / improvisação terapêutica; o antagonismo coragem / pusilanimidade; o antagonismo megafoco / autodispersividade.
Paradoxologia: o paradoxo de a habilidade complexa tornar a vida simples.
Politicologia: a lucidocracia; a meritocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia;
a assistenciocracia; a terapeuticocracia; a discernimentocracia.
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Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da evolução para todos; a lei da proéxis; as leis da Parafisiologia.
Filiologia: a cogniciofilia; a experimentofilia; a autognosofilia; a neofilia; a decidofilia;
a patofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a fronemofobia; a hipengiofobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da banalização do autodiagnóstico; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da mediocrização consciencial; a síndrome
da pré-derrota; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da apriorismose.
Maniologia: a mania da impaciência com o autotrafar; a mania de só mudar no tapa;
a mania da autanálise superficial, sem autocura.
Mitologia: o mito da inteligência fixa; o mito da perfeição; o mito da evolução fácil.
Holotecologia: a atencioteca; a evolucioteca; a consciencioterapeuticoteca; a holomnemoteca; a heuristicoteca; a experimentoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Homeostaticologia; a Autevoluciologia; a Paracerebrologia; a Paraclínica; a Autocosmovisiologia; a Paraterapeuticologia; a Holopesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o agendador consciencioterápico; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o paratecnólogo; o pararreabilitador; o parenfermeiro; o assistente parassocial.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a agendadora consciencioterápica; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a paratecnóloga, a pararreabilitadora; a parenfermeira; a assistente parassocial.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiotherapeuticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens heuristicus;
o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: inteligência autoconsciencioterápica básica = a habilidade de autorremissão intuitiva, amadora e não sistematizada; inteligência autoconsciencioterápica avançada
= a habilidade de autorremissão organizada e alicerçada na paracientificidade.
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Culturologia: a cultura da Paratecnologia; a cultura da Verponologia; a cultura do cultivo da homeostase holossomática; a cultura da paracientificidade.
Tabelologia. De acordo com a Parassemiologia, eis, em ordem alfabética, 10 exemplos
de manifestações conscienciais com indícios de altos teores de inteligência autoconsciencioterápica em cotejo com as de baixos teores:
Tabela – Cotejo entre Inteligências Consciencioterápicas
Nos

Alta Inteligência

Baixa Inteligência

01.

Atenção a inputs terapêuticos

Inquietação aversiva antiterapêutica

02.

Autorganização de crises

Engavetamento de crises

03.

Autorreconstrução cosmoética

Autocerteza fossilizante

04.

Autovigilância ininterrupta

Autodesistência frente à recaída

05.

Desdramatização da mazela pessoal

Negocinho diante do autodiagnóstico

06.

Eudemonia autoconsciencioterápica

Traumastenia consciencial

07.

Iconoclastia autodirigida

Conservadorismo autoimagético

08.

Logicidade autoprescritiva

Banalização do autodiagnóstico

09.

Prospecção de neorrecins

Nostalgia dos sucessos passados

10.

Racionalidade autocrítica cosmoética

Racionalização patológica

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inteligência autoconsciencioterápica, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
02. Autorremissão avançada: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
03. Autorremissibilidade consciencioterápica: Consciencioterapia; Homeostático.
04. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
05. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
06. Desassediologia: Consciencioterapia; Homeostático.
07. Higiene Consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
08. Inteligência: Conscienciometrologia; Neutro.
09. Inteligência técnica: Tecnologia; Neutro.
10. Meganível da autoconsciência: Imagisticologia; Homeostático.
11. Omniterapeuticologia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
12. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
13. Paracientista: Experimentologia; Homeostático.
14. Racionalidade empírica conscienciológica: Holopesquisologia; Neutro.
15. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
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O HÁBITO SADIO DO CULTIVO DA INTELIGÊNCIA AUTOCONSCIENCIOTERÁPICA É VALIOSA MEDIDA PROFILÁTICA
DE HOMEOSTASE CONSCIENCIAL, REFLEXO INEXORÁVEL
DA AUTOPENSENIDADE PARATERAPÊUTICA VIVENCIADA.
Questionologia. Qual nível presumido você, leitor ou leitora, vivencia da inteligência
autoconsciencioterápica aplicada? Na prática, a cada novo dia, prepondera a sucessão casual de
vivências ou a experimentação rigorosa autevolutiva?
Bibliografia Específica:
1. Lopes, Adriana; & Takimoto, Nario; Teática da Autoconsciencioterapia; Artigo; Anais do I Simpósio de
Autonconsciencioterapia; Foz do Iguaçu, PR; 27-28.10.07; 2 E-mails; 12 enus.; 2 minicurrículos; 10 refs.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; Outubro, 2007; páginas 13 a 22.
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; página
142.
3. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
571 a 676.

M. A. A.
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INTELIGÊNCIA CONVIVIOLÓGICA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inteligência conviviológica é a capacidade de a consciência, intra ou extrafísica, conviver, lidar, interagir e comunicar-se, de modo sadio, fraterno, interassistencial, cosmoético e evolutivo, com os princípios conscienciais e as demais consciências, mesmo diante de
situações críticas ou geradoras de pressão holopensênica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra inteligência provém do idioma Latim, intelligentia, “inteligência;
entendimento; conhecimento; noção”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo convívio deriva do
mesmo idioma Latim, convivium, “participação em banquete; convidado”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Inteligência convivencial. 2. Inteligência social. 3. Inteligência interrelacional.
Neologia. As 3 expressões compostas inteligência conviviológica, inteligência conviviológica primária e inteligência conviviológica avançada são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Ignorância conviviológica. 2. Inépcia conviviológica. 3. Inteligência matemática.
Estrangeirismologia: o contato virtual semanal via Skype com a família; o resgate de
amigos de infância via facebook; a persona grata.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à ortoconvivialidade.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Contatos geram
paracontatos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade cosmoética; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os comunicopensenes; a comunicopensenidade;
os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a inteligência conviviológica; a capacidade de escolher as companhias cosmoéticas para conviver; o cultivo das amizades evolutivas; a descoberta das amizades raríssimas;
a convivência sadia com os colegas de trabalho; a convivência sadia com a família nuclear; a habilidade de lidar com pessoas de temperamento difícil; a importância do semblante suave e acolhedor no convívio diário com as consciências; a escolha assertiva da dupla evolutiva (DE);
o convívio sadio e duradouro com a dupla evolutiva; o convívio tranquilo com a diversidade sexual e as diferenças étnicas; a capacidade de manter a harmonia conviviológica diante de situações críticas; as estratégias de convívio interassistencial; as estratégias de reconciliação grupocármica; a autoconsciência da importância dos reencontros evolutivos; o acúmulo de elementos de
rapport da conscin alvo interassistencial; a autoconsciência da importância dos contatos diários;
a coerência nas relações sociais; a autenticidade cosmoética; os atributos conscienciais conviviológicos; a facilidade de fazer novas amizades; o desafio de manter as amizades; os vínculos conscienciais homeostáticos; os reencontros de amigos do passado nas redes sociais; a paciência; a autodistinção; a boa educação; a elegância; a discrição; a finura; a brandura; a candura; a teática da
inteligência conviviológica; a compreensão; o perdão; a gratidão; o aporte conviviológico das
companhias evolutivas; a eliminação da ingenuidade na avaliação e escolha do elenco proexológico; a convivência com foco interassistencial; a liderança interassistencial; o resgate do pré-intermissivista; a reconciliação grupocármica; a ampliação da equipin e da equipex; a abertura da con-
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ta policármica; a mudança de patamar evolutivo; a autoconsciência da condição interassistencial
de infiltrado cosmoético nos ambientes familiares, profissionais ou sociais; a convivialidade pródesperticidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal das reações alheias; o acoplamento energético profilático; o heterodesassédio nos contatos diários; a leitura holosférica ante o novo contato; o mimo energético selecionado com função específica interassistencial; a projeção lúcida interassistencial; a pararreconciliação desassediadora; a identificação da influência de consciex específica da equipex antes da
ressoma; a liderança multidimensional; o resgate de credores na Baratrosfera; a conquista da participação em equipex assistencial na próxima intermissão.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo convivência sadia–profissionalismo; o sinergismo autorganização–humor homeostático; o sinergismo família consciencial–família nuclear.
Principiologia: o princípio evolutivo da hipomnésia ressomática favorecendo os reencontros e reconciliações conscienciais.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao convívio interconsciencial; o código grupal de Cosmoética (CGC) no convívio com a equipe de voluntários nas ICs.
Teoriologia: a teoria do convívio cosmoético; a teática da desperticidade; a teoria da
vida crítica; a teoria da transafetividade.
Tecnologia: a técnica da aglutinação consciencial cosmoética; a técnica da força presencial interassistencial; a técnica da estética interassistencial; a técnica da tela mental interassistencial; a técnica do balanço conviviológico anual; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica
com foco na recin conviviológica; a técnica da enciclopédia de credores; a técnica da criação de
ambientes saudáveis; a técnica da criação de intimidade pró-assistencial; a técnica da doação
energética nos contatos diários; a técnica dos encontros sociais saudáveis; as técnicas para o cultivo das amizades sadias.
Voluntariologia: a formação homeostática de equipes de voluntários nas Instituições
Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autorrretrocogniciologia;
o laboratório conscienciológico da Autoparagenética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito das expressões faciais duras dificultando os relacionamentos interpessoais; o efeito do sorriso sincero servindo de cartão de visita permanente; o efeito da estética
na harmonia energética dos relacionamentos; o efeito da gescon publicada na ampliação e qualificação dos contatos e paracontatos; o efeito do vínculo consciencial das equipins na formação
de amizades evolutivas.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses pelos neoconvívios.
Enumerologia: a inteligência interassistencial; a inteligência comunicativa; a inteligência prioritária; a inteligência emocional; a inteligência gesconológica; a inteligência racional;
a inteligência evolutiva (IE).
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio contatos-contratos; o binômio gratidão-doação; o binômio varejismo-atacadismo; o binômio evolução pessoal–evolução
grupal; o binômio interlocução-parainterlocução; o binômio gentileza-generosidade; o binômio
equipin-equipex.
Interaciologia: a interação convívio cosmoético–reconciliação grupocármica.
Crescendologia: o crescendo divergência-convergência; o crescendo contato-vínculo-amizade.
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Trinomiologia: o trinômio amizade-sinceridade-lealdade; o trinômio comunicação-intelectualidade-parapsiquismo; o trinômio mnemônica-gratidão-interassistência; o trinômio casal
incompleto–amizade raríssima–transafetividade.
Polinomiologia: o polinômio da interassistencialidade acolhimento–orientação–encaminhamento–follow up.
Antagonismologia: o antagonismo conflito / harmonia; o antagonismo esnobação monárquica / valorização consciencial; o antagonismo menosprezo / heteroconsideração; o antagonismo bisbilhotice / discrição; o antagonismo soberba / desafetação; o antagonismo inveja / merecimento; o antagonismo vampirismo energético / doação interassistencial.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin de temperamento difícil denotar fraqueza
consciencial.
Politicologia: a política da vizinhança cosmoética; a meritocracia; a conviviocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na harmonização policármica; a lei de atração dos
afins; a lei da interdependência consciencial; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a conviviofilia; a conscienciofilia; a fitofilia; a zoofilia; a familiofilia; a paraconviviofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a sociofobia; a espectrofobia; a conscienciofobia; a zoofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome do infantilismo nas relações interconscienciais; a superação da síndrome do vampirismo energético; a compreensão de a síndrome da exclusão social ser a própria exclusão pessoal.
Holotecologia: a convivioteca; a zooconvivioteca; a fitoconvivioteca; a socioteca;
a cosmoeticoteca; a psicossomatoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Equipexologia; a Holoconviviologia; a Extraconviviologia; a Fitoconviviologia; a Zooconviviologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Grupocarmologia; a Despertologia; a Sociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin intermissivista; a consciex específica.
Masculinologia: o conviviólogo; o inversor; o interassistente; o tenepessista; o docente;
o amigo raríssimo; o interassistido; o parceiro da dupla evolutiva; o autor conscienciológico;
o compassageiro evolutivo.
Femininologia: a convivióloga; a inversora; a interassistente; a tenepessista; a docente;
a amiga raríssima; a interassistida; a parceira da dupla evolutiva; a autora conscienciológica;
a compassageira evolutiva.
Hominologia: o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens empathicus; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens universalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: inteligência conviviológica primária = a da conscin fazendo a reconciliação com credores da vida atual; inteligência conviviólogica avançada = a da conscin fazendo
reconciliação com credores multiexistenciais.
Culturologia: a cultura da convivialidade interassistencial.
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Inteligência. Para quem almeja conviver de modo cosmoético e harmonioso o ideal
é adotar atitudes evolutivas. Eis, em ordem alfabética, 13 princípios da inteligência conviviológica visando expor as condições do convívio traforista:
01. Acolhimento. A inclusão social exige saber estabelecer categorias de relação e diferentes graus de intimidade com cada consciência do entorno. Ser seletivo nas escolhas das companhias evolutivas é dever e direito de todos.
02. Aglutinação. A determinação para tornar-se conscin-atratora exige exemplarismo
cosmoético. Cada pessoa atrai para si as companhias afins.
03. Autenticidade. O posicionamento pessoal cosmoético exige decisões sinceras para
fazer cisão com a Baratrosfera.
04. Concessão. A ampliação dos contatos exige concessões cosmoéticas. Quem flexibiliza harmoniza relações.
05. Continuísmo. O ato de manter amizades exige constância cosmoética. A verbação
amplia a confiabilidade.
06. Desperticidade. A renovação consciencial cosmoética exige mudança de valores.
O ato de sair da zona de conforto, deixar valores instintuais humanos e adquirir valores cosmoéticos para viver é o grande divisor de águas da conscin pré-desperta para a conscin desperta.
07. Exemplarismo. A adultidade consciencial exige responsabilidade perante o grupo
evolutivo. Simples gesto pode economizar horas de conversa.
08. Homeostase. O equilíbrio nas atitudes exige autodomínio holossomático. Reconhecer os próprios limites é sinal de inteligência evolutiva.
09. Intencionalidade. O convívio interassistencial exige respeito e discrição. A Ficha
Evolutiva Pessoal (FEP) registra ações e intenções.
10. Maxifraternismo. A conquista do maior poder consciencial exige lucidez cosmoética, de modo individual. Quem doa energias de modo incessante, sem querer nada em troca, está
sempre na frente, pois aumenta a força presencial maxifraterna.
11. Meritocracia. A mudança de patamar evolutivo exige mérito e esforço pessoal.
A oportunidade de evoluir é igual para todos.
12. Paradiplomacia. A complexidade do convívio diário exige estratégias paradiplomáticas. Faz-se necessário ter reações cosmoéticas perante as ações anticosmoéticas.
13. Realidade. A recomposição grupocármica exige coragem e participação da realidade. Ninguém foge aos credores. Nem o avestruz.
Autexigência. A consciência descobre e emprega a inteligência conviviológica, a partir
do código pessoal do convívio traforista interassistencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inteligência conviviológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
02. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
03. Binômio admiração-discordância: Conviviologia; Neutro.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Coedes: Conviviologia; Neutro.
06. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
07. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
08. Conscin resoluta: Autodecidologia; Neutro.
09. Esclarecimento interpares: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Fundamentos da Conviviologia: Holoconviviologia; Neutro.
11. Inteligência interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
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13.
14.
15.
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Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Maturoconvivialidade: Conviviologia; Homeostático.
Plenitude convivencial: Conviviologia; Neutro.
QI social: Conviviologia; Neutro.

A INTELIGÊNCIA CONVIVIOLÓGICA PODE SER DESENVOLVIDA E MENSURADA ATRAVÉS DO RECONHECIMENTO
MULTIEXISTENCIAL DOS CONTATOS E PARACONTATOS,
COM ACOLHIMENTO FRATERNO E UNIVERSALISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza no dia a dia a inteligência conviviológica? Quais soluções cosmoéticas costuma empregar nas interrelações críticas?
Bibliografia Específica:
1. Tornieri, Sandra; A Projeção Consciente e o Binômio Reconciliação-Superação da Interprisão Grupocármica; Artigo; Conscienciologia Aplicada; Revista; Anuário; Ed. Especial; Ano 8; N. 7; 1 E-mail; 11 enus.; 1 tab.;
5 refs.; Associação Internacional para a Evolução da Consciência (ARACÊ); Venda Nova do Imigrante, ES; 2008;
páginas 123 a 132.
2. Idem; Convivialidade Madura Pró-desperticidade; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Ed. Especial;
Vol. 10; N. 3; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 15 enus.; 4 notas; 16 refs.; 6 webgrafias; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2006;
páginas 238 a 251.
3. Vieira, Waldo, Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 261, 262,
407, 848 a 852 e 1.096 a 1.100.
4. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo; 208 p.; 40 caps.; 20
E-mails; 88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 17 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 11 a 168.

S. T.
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INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inteligência evolutiva (IE) é a capacidade de apreender, aprender ou
compreender e adaptar-se à vida humana, com bases na aplicação e expansão teática, autoconsciente, do mecanismo da evolução consciencial, pessoal, já assimilado, incluindo a Cosmoeticologia, a Seriexologia e a Proexologia, definindo o autodiscernimento da consciência quanto à evolução consciencial racional, inclusive a autevolução lúcida, na dinamização do próprio desempenho autopensênico e cosmoético.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra inteligência provém do idioma Latim, intelligentia, “entendimento; conhecimento”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês,
evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Surgiu
em 1873.
Sinonimologia: 01. IE. 02. Inteligência cosmoética. 03. Inteligência prioritária.
04. Atributo da exatidão evolutiva. 05. Autodiscernimento das prioridades evolutivas. 06. Assimilação da Evoluciologia. 07. Sabedoria da Cosmoética. 08. Genialidade fáctica. 09. Polimatia teática. 10. Hiperacuidade da conscin.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo inteligência:
contrainteligência; inteligente; inteligibilidade; inteligível; intelijumência; intelijumento; maxinteligência; megainteligência; mininteligência; multinteligência; polinteligência; subinteligência;
superinteligência; transinteligência.
Neologia. As 4 expressões compostas inteligência evolutiva, mininteligência evolutiva,
maxinteligência evolutiva e megainteligência evolutiva são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 01. Ignorância evolutiva. 02. Regressão evolutiva. 03. Obscurantismo
pessoal. 04. Personalidade materialista. 05. Conscin monodimensional. 06. Inapreensibilidade subcerebral. 07. Conscin trancada. 08. Bloqueio intelectual. 09. Conscin parapsicótica pré-mortem.
10. Inteligência subumana.
Estrangeirismologia: o strong profile; a intelligentsia interdimensional; a awareness;
o plus faltante; a penetralia mentis.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do autodiscernimento quanto à evolutividade consciencial.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Conscienciocentro: bússola autoconsciencial. Existem inteligências hipertróficas. Evolutividade é polinteligência.
II. Fatuística
Pensenologia: os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
Fatologia: a inteligência evolutiva (IE); a IE cosmovisiológica; a inteligência prioritária;
a inteligência cosmoética; o megapoder da vontade exercido plenamente; o agente retrocognitor
na condição de professor da IE; as megaconsequências positivas da inteligência evolutiva; o autopacifismo; a faculdade mental de pensar; a distinção pessoal das realidades; as leituras especializadas continuadas; a abertura exaustiva, cosmoética, da intencionalidade; a autopotencialização dos potenciais; as ideias inatas; os 12 tipos ou módulos básicos de inteligência; a inteligência
evolutiva como sendo a mais composta; a cadeia análise-síntese ininterrupta; a catálise do autodiscernimento; o Universalismo; a autoconscientização evolutiva; o exemplarismo cosmoético;
a IE na Cognópolis Conscienciológica.
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Parafatologia: o Curso Intermissivo (CI); a ajuda preciosa da autoparaperceptibilidade
na manutenção dos turnos intelectuais; a simulcognição.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intra e extraconsciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Enumerologia: a autoparaprocedência; a holopercuciência; o autodescortino; a cosmofocagem; o megadiscernimento; a hiperacuidade; a hiperinteligência.
Binomiologia: o binômio enciclopedismo-pancognição.
Interaciologia: a interação faculdades mentais–percepções parapsíquicas.
Trinomiologia: o trinômio flexibilidade-racionalidade-calculabilidade; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio raciocinador-pesquisador-refutador; o trinômio autoparapsiquismo-parafenômeno-interpretação; o trinômio multidimensionalidade-Holossomática-multiexistencialidade.
Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
Antagonismologia: o antagonismo sábio / tolo.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a cogniciofilia.
Holotecologia: a atencioteca; a intelectoteca; a holomnemoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autocogniciologia; a Cosmoeticologia;
a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Multidotadologia; a Parapercepciologia; a Holofilosofia; a Autocosmovisiologia; a Autodeterminologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação; o produtor de neoconhecimentos; o provocador social;
o condutor; o evoluciólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação; a produtora de neoconhecimentos; a provocadora social;
a condutora; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: mininteligência evolutiva = o ser desperto; maxinteligência evolutiva
= o evoluciólogo, homem ou mulher; megainteligência evolutiva = a Conscientia libera (CL).
Taxologia. Segundo a Mentalsomatologia, existem dezenas de módulos de inteligência,
por exemplo, estes 11: comunicativa, contextual (Mentalsomática), corporal (Somática), espacial,
experimental, interna, linguística, lógica, musical, parapsíquica e pessoal. A inteligência evolutiva
é a mais complexa associação de vários módulos de inteligência. Os cultores da Eletronótica não
dispõem, ainda, da inteligência mais complexa.
Módulos. Pela Holomaturologia, além desses, a consciência pode empregar muitos outros módulos de inteligência, dentre eles a inteligência evolutiva objetivando a holomaturidade.
Evoluciologia. Segundo a Evoluciologia, o desenvolvimento de nossa consciência se
faz, presentemente, através de 4 estágios tendo como modelo o Homo sapiens serenissimus, nesta
ordem natural de conquistas evolutivas:
1. Pré-serenão Comum: 25%.
Nota conscienciométrica: 2,5.
2. Pré-serenão Desperto: 50%.
Nota conscienciométrica: 5.
3. Evoluciólogo:
75%.
Nota conscienciométrica: 7,5.
4. Serenão:
100%.
Nota conscienciométrica: 10.
Intrafisicologia. O pré-serenão, homem ou mulher, atua em geral com o predomínio de
módulo único, primário, de inteligência e, ainda assim, pode tornar-se expressiva figura da História.
Infradotado. O pré-serenão é o mais infradotado – ou menos superdotado – quanto aos
módulos de inteligência, egresso da subumanidade e ainda insciente da inteligência evolutiva.
Despertologia. O ser desperto, homem ou mulher, já atua buscando alicerçar as automanifestações pensênicas pelo menos sobre 3 pilares básicos de inteligência.
Tridotação. Daí a razão de o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), em todas as Unidades, e a Associação do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) procurarem teaticamente conscins promissoras quanto à tridotação intraconsciencial constituída por 3 módulos de inteligência, hoje prioritários – intelectual (interna), parapsíquica (multidimensional) e comunicativa (carisma) – capazes, conjuntamente, de permitirem
o domínio, ainda nesta vida humana, do autodesassédio consciencial em relação aos heterassédios gerados a partir de conscins e consciexes.
Superdotado. O ser desperto dispõe de algum discernimento, vivenciado, da inteligência
evolutiva, sendo já superdotado primário, intraconsciencialmente.
Evolutividade. O evoluciólogo, ou orientador evolutivo, homem ou mulher, é o ser desperto já dominando simultaneamente, por exemplo, 6 dos módulos básicos de inteligência, vivendo mais na condição prática e mais avançada de superdotado evolutivo.
Intermissiologia. O evoluciólogo, já nos passos progressivos do Serenão, é a primeira
consciência no caminho evolutivo capaz de alcançar o completismo intermissivo, ou seja, vive integral e frutiferamente a intermissão sem 4 condições doentias e muito comuns às consciexes:
traumas extrafísicos duradouros (parapsicoses pós-dessomáticas, consciexes energívoras), melex,
perturbações decorrentes da falta da segunda dessoma e o distanciamento dos Cursos Intermissivos (CIs).
Serenologia. O Serenão, homem ou mulher – o modelo evolutivo – segundo os fatos
multidimensionais, já domina todos os módulos de inteligência citados e outros ainda desconhecidos na Terra. O Serenão alcançou a condição evolutiva de megassuperdotado.
Proexologia. A inteligência evolutiva permite à consciência, conscin ou consciex, nesta
dimensão intrafísica ou na dimensão extrafísica durante a intermissão, definir o nível evolutivo
e se posicionar perante os companheiros e companheiras do grupocarma com priorizações inteligentes quanto ao planejamento e consecução da proéxis, miniproéxis ou maxiproéxis.
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Ignorância. Antes do surgimento dos Cursos Intermissivos, a inteligência evolutiva era
praticamente desconhecida nos registros da Humanidade, com os seres humanos dominados pelas
crenças e o misticismo cego. Qualquer conscin pode fazer investigações minuciosas a respeito.
Personalidades. Mesmo ainda neste início do Terceiro Milênio, legiões de conscins, incluindo aí muitas personalidades proeminentes em variadas linhas do conhecimento humano,
ignoram o conceito e a vivência útil da inteligência evolutiva, pois permanecem na superfície troposférica (egões, umbigões) das próprias realidades intraconscienciais.
Casuística. Pela Experimentologia, quem se interessar por aprofundar a pesquisa conscienciométrica da inteligência evolutiva, basta consultar – com bastante isenção e autodiscernimento – as biografias dos gigantes dos séculos da História Humana, por exemplo, estes 4, dispostos na ordem cronológica das vidas intrafísicas:
1. Sócrates. Empregando sobretudo a inteligência interna, Sócrates (470–399 a.e.c.),
ressomado em Alópece, Ática, ainda desconhecia a existência da inteligência evolutiva, pois priorizou os esforços geniais na sabedoria (Filosofia, teoria) da própria época intrafísica, sem valorizar, por exemplo, a Somática, deixando-se imolar pela cicuta (caso de eutanásia?). Mito do filósofo.
2. Cristo. Empregando sobretudo a inteligência parapsíquica de maneira mística (Assistenciologia), Jesus de Nazaré (4 a.e.c.–29 e.c.), ressomado na Judeia, Palestina, desconhecia
a existência da inteligência evolutiva pois se centrou de modo genial nas energias conscienciais,
contudo com atitudes ainda facciosas (o arquétipo do “Meu Pai”, a autolatria explícita), sem priorizar, por exemplo, o desassédio interconsciencial, a partir do Universalismo, deixando-se
também imolar na cruz (outro caso de eutanásia?), insciente quanto à Holossomatologia notadamente em relação à Somatologia. Mito do santo.
3. Freud. Empregando sobretudo a inteligência pessoal (sentimentos, afetividade, Psicossomatologia, Sexossomatologia), Sigmund Freud (1856–1939), ressomado em Freiberg, Morávia, desconhecia a existência da inteligência evolutiva, pois polarizou todas as pesquisas geniais
a partir da vida intrauterina, sem alcançar a visão evolucionária da consciência através das vidas
intrafísicas pregressas ou sucessivas, ciclo multiexistencial, holomemória e holobiografia das
consciências. Mito do herói.
4. Einstein. Empregando sobretudo a inteligência espacial (objetos, Intrafisicologia),
o físico Albert Einstein (1879–1955), ressomado em Ulm, Alemanha, desconhecia a existência da
inteligência evolutiva pois apoiou-se de modo genial, mas tão somente na matéria bruta (Materiologia) – mera derivação secundária das energias conscienciais – nas próprias priorizações mentaissomáticas, sem exemplificar a Holochacralogia e a Multidimensionalidade inevitável. Mito do
sábio.
Responsabilidade. Estes 4 gigantes da Pensenologia Prática e das vivências intrafísicas,
cultuados – em certos casos, divinizados – pela memória de legiões de componentes lúcidos da
Socin atual, expressam exemplos capazes de calar fundo no microuniverso consciencial, pois sabemos pouco mais, nesta Era da Aceleração da História, quanto ao mecanismo da evolução pessoal e grupal, e responderemos na próxima intermissão, por semelhante responsabilidade imensa
e crítica de autoconhecimento, perante os evoluciólogos(as) do grupo evolutivo.
Identificação. A descoberta e identificação da necessidade do emprego da inteligência
evolutiva somente ocorrem de modo espontâneo quando fundamentadas no autoconhecimento da
Holossomática e da multidimensionalidade, por intermédio da Parageneticologia e das autorretrocognições.
Automimeses. A inteligência evolutiva capacita a conscin a evitar (Paraprofilaxia) as automimeses inconvenientes ou as influências, por exemplo, do porão consciencial, ectopias conscienciais, minidissidências prejudiciais, incompléxis, varejismo consciencial, melin e autoomissões deficitárias; e, ao mesmo tempo, vivenciar, por exemplo, a tares, invéxis, projetabilidade lúcida, tenepes, condição do atacadismo consciencial, ofiex, compléxis e Cosmoética.
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Laboratório. Este é tema básico para as reflexões intra e extrafísicas dos pesquisadores
e pesquisadoras no laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Manifestação. Sob a ótica da Recexologia, o nível de discernimento da inteligência evolutiva já se manifesta, de modo precoce indiscutível, na qualidade da opção específica feita pela
conscin quanto aos detalhes da reciclagem existencial.
Evidências. No contexto da Experimentologia, eis, ao modo de teste simples, 10 evidências teáticas da qualificação do predomínio da recéxis pessoal, listadas na ordem funcional:
01. Idealismo: antimaterialismo; antifanatismo; antiegoísmo; Heuristicologia.
02. Humanitarismo: a megaciência da bondade; assistencialidade; filantropia; anticapitalismo selvagem; solidariedade; tacon.
03. Pacifismo: antibelicismo; profilaxia do terremoto social; reconciliação.
04. Desobediência civil: reação pessoal pré-guerra.
05. Objeção de consciência: reação pessoal pós-guerra.
06. Ecologismo: ativismo pró-natureza; militância pró-campo; Bioética.
07. Voluntariado: Cosmoeticologia; cosmopolitismo; Pacto Kellog-Briand (Pacto de Paris); universalismo; verpons; vínculo consciencial.
08. Anticomodismo: autossacrifício; Assistenciologia; incorruptibilidade.
09. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Cosmoeticologia; verbação; gestação consciencial; poliglotismo.
10. Exemplarismo: tares, traforismo; homeostase psicossômica; policarmalidade; autabnegação.
Pacto. Importa informar ser o Pacto Kellog-Briand, mais conhecido como Pacto de Paris, o acordo firmado em 27 de agosto de 1928, entre 15 nações, posteriormente ratificado por 62
países, onde os signatários concordaram em resolver todos os conflitos através de meios pacíficos, renunciando à guerra como instrumento de política nacional. Tal evento evidenciava o nível
da inteligência evolutiva.
Patronos. O Pacto de Paris teve 2 patronos: Frank Billings Kellog (1856–1937), então
Secretário de Estado estadunidense, Prêmio Nobel da Paz, em 1929, e Aristide Briand (1862–
–1932), então Ministro do Exterior da França, Prêmio Nobel da Paz, em 1926.
Atos. A inteligência evolutiva prática aparece mais por meio de 3 atos ou manifestações
pensênicas, básicas, da conscin, nesta ordem funcional:
1. Autoparapsiquismo: EV; tenepes; interassistencialidade.
2. Elaboração mental: Cosmoética; Verponologia.
3. Comunicabilidade: taquipsiquismo; extroversão sadia; megafraternidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inteligência evolutiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
03. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Cosmossíntese: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Magnificação mentalsomática: Cosmovisiologia; Homeostático.
08. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
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10. Turno intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.

A INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA NÃO DEPENDE DA MESOLOGIA. POR ISSO, HÁ TANTAS ESPÉCIES IGNORANTES
QUANTO À PRÓPRIA EVOLUÇÃO, INCLUSIVE A MAIORIA
ABSOLUTA DOS ELEMENTOS DA ESPÉCIE HUMANA.
Questionologia. Como se posiciona você quanto à inteligência evolutiva? Você emprega
o conscienciograma para aferir a própria condição evolutiva?
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 72, 119, 183, 206, 409, 457, 461, 880, 893, 894, 1.001 e 1.016.
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.; 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 6, 106, 156, 257, 387, 416, 594, 671,
830, 1.095 e 1.111.
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INTELIGÊNCIA

FINANCEIRA INVEXOGÊNICA
(INVEXOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A inteligência financeira invexogênica é a faculdade, habilidade ou aptidão
de a conscin inversora existencial, homem ou mulher, conceber, conhecer, compreender e aprender a maneira equilibrada e cosmoética de ganhar, multiplicar, utilizar e poupar o dinheiro, objetivando o autofinanciamento proéxico com vistas à materialização do maxiplanejamento invexológico.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra inteligência provém do idioma Latim, intelligentia, “inteligência;
entendimento; conhecimento; noção”. Apareceu no Século XIV. O termo finança deriva do idioma Francês, finance, “pagamento; fonte de renda; recursos financeiros”. Surgiu no Século XVI.
O sufixo eiro, componentes de adjetivos, procede do idioma Latim, airu, “o que produz; trata de;
cuida”. O vocábulo financeiro apareceu no Século XIX. O vocábulo inversão procede do idioma
Latim, inversio, “inversão; transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere,
“virar; voltar o avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. O elemento de
composição gênico tem conexão com genia, derivado do idioma Grego, génos, “raça; tronco; família; descendência”.
Sinonimologia: 1. Intelecção financeira invexogênica. 2. Inteligência negocial pró-invéxis. 3. Lucidez administrativo-financeira invexogênica.
Neologia. As 4 expressões compostas inteligência financeira invexogênica, inteligência
financeira invexogênica egocármica, inteligência financeira invexogênica grupocármica e inteligência financeira invexogênica policármica são neologismos técnicos da Invexologia.
Antonimologia: 1. Dependência financeira antiinvéxis. 2. Desinteligência financeira
antiinvéxis. 3. Desorganização financeira antiinvéxis. 4. Apego financeiro patológico.
Estrangeirismologia: a utilização do laptop pessoal; o upgrade inversivo planejado;
o modus operandi pessoal; a melhoria da performance da invéxis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao desenvolvimento da inteligência financeira na invéxis.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autossustentabilidade econômico-financeira;
o holopensene pessoal da Invexologia; os invexopensenes; a invexopensenidade; os aportes invexológicos direcionando o materpensene da autoproéxis; os proexopenses; a proexopensenidade;
os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene pessoal da holomaturidade precoce aplicada.
Fatologia: a inteligência financeira invexogênica; o planejamento econômico pró-invéxis; a busca do inversor pela construção do pé-de-meia; os investimentos feitos pelos pais para os
filhos; o comportamento financeiro dos pais; a educação financeira recebida na infância; a semanada; a mesada; o dinheiro na adolescência; as crianças e os jovens com problemas financeiros;
a corrupção na família; o conforto do lar paterno ou materno; a geração nem-nem; o planejamento
financeiro estruturado desde a mocidade; a saída da casa dos pais; o predomínio do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático frente ao porão consciencial; o entendimento sobre os investimentos
cosmoéticos; o conhecimento dos produtos bancários; o orçamento pessoal fundamental à administração da invéxis; o trabalho versus a profissão; as âncoras de carreira; a carreira profissional;
a tentação de gastar; a conta-corrente credora; a conta-corrente devedora; o planejamento finan-
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ceiro do inversor participante de dupla evolutiva (DE); o estilo de lidar com o dinheiro e as
emoções; as planilhas financeiras invexogênicas; os gráficos da economia pessoal ressaltando os
pontos vulneráveis do inversor; a reserva econômica estratégica visando o compléxis; o endividamento criterioso, caso necessário; as diversificações das aplicações financeiras enquanto precaução; os indicadores financeiros mostrando tendências norteadoras de ações antecipadas protetoras
da reserva monetária pessoal; o maxiplanejamento invexológico; o discernimento quanto ao prioritário; a autopesquisa estruturadora do maxiplanejamento financeiro invexológico; a autoconfiança calcada no megatrafor; a força da decisão antecipada; as recins necessárias aos desafios da invéxis; o invexograma pessoal; a Cosmoética Aplicada; o pé-de-meia para a assistência grupocármica; a reserva econômica estratégica visando auxiliar pais e parentes na velhice; a condição de
pesquisador independente; a busca da sapiência interassistencial invexogênica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o drible aos desvios da invéxis patrocinados pelos assediadores; os CIs elucidando a importância da autonomia financeira; a atuação do amparador extrafísico pessoal, de função, na aplicação da inteligência financeira invexogênica; a antecipação da tenepes; a antecipação da desperticidade; as responsabilidades policármicas perante os aportes financeiros recebidos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo invéxis–inteligência financeira; o sinergismo autoparapsiquismo lúcido–maturidade econômico-financeira; o sinergismo patológico carência afetiva–
–descontrole financeiro; o sinergismo finanças-Cosmoética.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) financeiro; o princípio
“quem tem projeto de vida não gasta dinheiro à toa”; o princípio da Reeducaciologia enquanto
o melhor recurso para o desenvolvimento econômico-financeiro.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado na utilização dos aportes
econômicos-financeiros na invéxis; o código de conduta do inversor.
Teoriologia: a teoria e prática da invéxis; a teoria da inteligência financeira.
Tecnologia: o desenvolvimento de técnicas de administração do patrimônio econômico-financeiro com finalidades interassistenciais; as técnicas psicoterapêuticas; as técnicas consciencioterápicas; as técnicas conscienciométricas.
Voluntariologia: o exemplo do voluntariado conscienciológico sem remuneração financeira; o aplauso acrítico na sobrecarga de trabalho voluntário nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) mantendo a consciência em subnível financeiro.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Invexologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Pacifismologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito autoconscienciométrico dos estudos das Finanças Interassistenciais
sobre os pesquisadores desta área; o efeito reeducador do exemplarismo financeiro familiar; os
efeitos otimizadores da convergência de recursos conscienciais energéticos e financeiros nas realizações pessoais e grupais.
Neossinapsologia: os estudos das Finanças Interassistenciais promovendo o desenvolvimento de neossinapses econômico-financeiras.
Ciclologia: o ciclo financeiro patológico esbanjar-endividar-depender; o ciclo (didático-pedagógico) aprendizagem financeira–aplicação dos recursos financeiros.
Binomiologia: a evitação do binômio voto de pobreza–parasitismo na gestão financeira;
o binômio assistencial doação financeira providencial–doação energética terapêutica; o binômio
autonomia financeira–liberdade de expressão; o binômio independência financeira–alavancagem
interassistencial.
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Interaciologia: a interação inversor-amparador; a interação inversores-reciclantes.
Crescendologia: o crescendo educação financeira–ortometria econômico-financeira.
Trinomiologia: o trinômio econômico receita-despesa-reserva; o trinômio investimento-meta-objetivos.
Polinomiologia: o polinômio temperamento pessoal–influência familiar–condição socioeconômica–idade intrafísica–contexto cultural–valores conscienciais–prioridades evolutivas;
o polinômio poupar-trabalhar-multiplicar-alavancar.
Antagonismologia: o antagonismo perdularismo / economicidade cosmoética; o antagonismo economia de consumo / economia de investimento; o antagonismo salário atualizado
/ salário defasado.
Paradoxologia: o paradoxo de pensar no dinheiro para não precisar agir pensando só
em dinheiro.
Politicologia: a política econômica; a política educacional; a política cultural.
Legislogia: as leis econômicas; a lei da interdependência consciencial; a lei de Gérson.
Filiologia: a dinheirofilia; a economofilia; a assistenciofilia; a metodofilia; a bibliofilia;
a evoluciofilia; a decidofilia.
Fobiologia: a autopesquisofobia; a disciplinofobia; a energeticofobia; a laborfobia; a errofobia; a recinofobia; a liberofobia.
Sindromologia: a síndrome do canguru; a síndrome do pós-canguru; a síndrome do ninho vazio; a síndrome do ninho cheio.
Maniologia: a mania de guardar dinheiro debaixo do colchão.
Mitologia: o mito de ser impossível ser rico honestamente usado enquanto desculpa para
não se alcançar a independência financeira; o mito do enriquecimento sem esforço.
Holotecologia: a economoteca; a politicoteca; a administrativoteca; a energoteca; a invexoteca; a mentalsomatoteca; a organizacioteca; a ortopensenoteca; a proexioteca; a reeducacioteca; a traforoteca; a didaticoteca.
Interdisciplinologia: a Invexologia; a Administraciologia; a Consciencioterapia; a Cosmoeticologia; a Grupocarmologia; a Conscienciometrologia; a Despertologia; a Economiologia;
a Paradireitologia; a Psicologia Cognitivo-Comportamental; a Historiologia; a Intermissiologia;
a Matematicologia; a Mercadologia; a Organizaciologia; a Pacifismologia; a Seriexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin inversora.
Masculinologia: o inversor existencial; o pré-invexólogo; o invexólogo; o agente retrocognitor inato; o intermissivista; o proexólogo; o exemplarista; o conscienciólogo; o tenepessista;
o projetor consciente; o epicon lúcido; o ofiexista; o completista; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o jovem de ação.
Femininologia: a inversora existencial; a pré-invexóloga; a invexóloga; a agente retrocognitora inata; a intermissivista; a proexóloga; a exemplarista; a consciencióloga; a tenepessista;
a projetora consciente; a epicon lúcida; a ofiexista; a completista; a reeducadora; a escritora;
a evoluciente; a intelectual; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a tertuliana; a teletertuliana;
a verbetógrafa; a verbetóloga; a jovem de ação.
Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens oeconomicus; o Homo sapiens
experimentator; o Homo sapiens autorreeducator; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens
prospectivus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens completista; o Homo sapiens intermissivista.
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V. Argumentologia
Exemplologia: inteligência financeira invexogênica egocármica = a habilidade na formação do pé-de-meia pessoal; inteligência financeira invexogênica grupocármica = a perspicácia
ao lidar com dinheiro proporcionando o auxílio financeiro à família e ao grupo de convívio mais
próximo; inteligência financeira invexogênica policármica = a acuidade no apoio financeiro às
obras libertárias e às atividades assistenciais, no atacado.
Culturologia: a cultura da invéxis; a cultura da interdependência consciencial.
Contrapontologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 11 contrapontos entre a relação homeostática e a nosográfica com o dinheiro a serem avaliados pelo inversor para aferição da inteligência financeira invexogênica:
Tabela - Relação Homeostática / Nosográfica da Conscin com o Dinheiro
Nos

Relação Homeostática

Relação Nosográfica

02.

Ajuda financeiramente de maneira
lúcida
Devolve o troco dado a maior

Manipula as pessoas para conseguir
dinheiro
Quer tirar vantagem em tudo

03.

É conscin large

É conscin miserê

04.

Entende o dinheiro como meio

Almeja a riqueza

05.

É senhor do dinheiro

06.

Estabelece relações ganha-ganha

07.

09.

Estuda sobre investimentos
Evita crediários, financiamentos e
dívidas
Faz planejamento financeiro

É escravo do dinheiro
Evita dizer “n o” por medo de ser
rejeitado
Gasta todo dinheiro recebido

10.

Pesquisa sobre o tema dinheiro

11.

Sabe o quanto recebe e o valor das
coisas

01.

08.

Faz empréstimo para cobrir outro
Deixa as dívidas para o futuro
Não quer nem ouvir falar em
dinheiro
Depende financeiramente de outros

Perfis. Sob o aspecto da Sociologia, eis 18 perfis, os quais podem ajudar o inversor a refletir a respeito da própria relação com o dinheiro, levando em conta a classe social, a mesologia,
a profissão e a holobiografia pessoal:
01. Apostador: os jogos; os sorteios; a confiança antecipada no sucesso financeiro;
a competição; o vício em ganhar mais dinheiro; a riscomania; a fezinha.
02. Aristocrata: o luxo; a ostentação; o requinte; o dinheiro sem autesforço; o poder político e econômico; os privilégios; o sectarismo.
03. Belicoso: a competição; a agressividade; a relação ganha-perde; o comportamento
combativo no mercado profissional e financeiro.
04. Burguês: o conforto social; o interesse pelo êxito material; o conforto econômico;
o acúmulo de capital; o acesso a privilégios.
05. Caixeiro-viajante: o representante comercial; o encarregado da empresa para venda
a domicílio; o vendedor ambulante autônomo.
06. Clânico: a empresa familiar; a sobreposição de família e empresa; as disputas sucessórias; o alinhamento entre posição e capacidade para exercício das funções de gestão.
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07. Comerciante: o intermediador de mercadorias; a ênfase no lucro.
08. Empreendedor: a idealização, organização e realização de novos negócios; as inovações em empresas já existentes; a criação de empresas novas.
09. Empregado: a prestação de serviços para o empregador; a carga horária de trabalho
definida; o recebimento de salário e demais benefícios.
10. Escravo: a submissão à vontade de alguém; o trabalho em excesso; o ato de viver
para trabalhar; a privação da liberdade; a criadagem; o serviçal.
11. Estatutário: o emprego público; o vínculo com entidades governamentais; a busca
pela segurança financeira.
12. Mascate: o comércio ambulante; a vida incerta; a barganha; o ato de viver de bicos.
13. Mercenário: o trabalho apenas pelo dinheiro; o interesse financeiro; as vantagens
materiais.
14. Nepotista: a conquista do emprego por indicação e não por mérito; o favoristismo;
a proteção parental.
15. Patrão: a contratação de empregados; os riscos da atividade econômica; a responsabilidade perante os subordinados.
16. Proletário: a remuneração insuficiente; a sensação de inferioridade; a terceirização
da situação financeira.
17. Propineiro: o recebimento de quantia em dinheiro para a prática de atos ilícitos;
o dinheiro roubado da população; o suborno; a troca de favores.
18. Religioso: o voto de pobreza; a falácia do dinheiro considerado sujo; o sentimento
de culpa quanto ao usufruto das benesses financeiras; a contradição entre o voto de pobreza
e a riqueza dos templos ligados às diversas religiões.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inteligência financeira invexogênica, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Algema de ouro: Desviaciologia; Nosográfico.
02. Aporte existencial: Proexologia; Homeostático.
03. Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
04. Bilibertação inversora: Invexologia; Neutro.
05. Buffer financeiro: Proexologia; Homeostático.
06. Educação financeira precoce: Reeducaciologia; Neutro.
07. Energia do dinheiro: Proexologia; Neutro.
08. Finanças interassistenciais: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Intelectualidade adolescente: Parageneticologia; Homeostático.
10. Inteligência financeira proexogênica: Proexologia; Neutro.
11. Maxiplanejamento invexológico: Invexologia; Homeostático.
12. Meio: Autoproexologia; Neutro.
13. Ortometria econômico-financeira: Autoconscienciometrologia; Neutro.
14. Retribuiciologia: Proexologia; Homeostático.
15. Testamento de inversor: Autoproexologia; Homeostático.

A INTELIGÊNCIA FINANCEIRA INVEXOGÊNICA PROPORCIONA A LIBERDADE PESSOAL E GRUPAL NECESSÁRIA
AO INVERSOR NO CUMPRIMENTO EFICAZ DAS METAS
EVOLUTIVAS DELINEADAS NO CURSO INTERMISSIVO.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de inversor ou inversora existencial,
já desenvolveu a inteligência financeira? Refletiu sobre a possibilidade de ampliar conhecimentos
sobre finanças e consolidar o pé-de-meia pessoal? Qual o impacto dessas atitudes na proéxis?
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FINANCEIRA PROEXOGÊNICA
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A inteligência financeira proexogênica é a capacidade de a conscin, homem ou mulher, aplicar as funções cognoscitivas, o discernimento e a habilidade em lidar com finanças, visando à aquisição, conservação e multiplicação dos recursos financeiros voltados
à consecução da programação existencial (proéxis) pessoal e grupal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra inteligência provém do idioma Latim, intelligentia, “inteligência;
entendimento; conhecimento; noção”. Apareceu no Século XIV. O termo finança deriva do idioma Francês, finance, “pagamento; fonte de renda; recursos financeiros”. Surgiu no Século XVI.
O sufixo eiro, componentes de adjetivos, procede do idioma Latim, airu, “o que produz; trata de;
cuida”. O vocábulo financeiro apareceu no Século XIX. A palavra programação vem do mesmo
idioma Latim, programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e esta do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição. Surgiu no Século XX. O termo existencial provém igualmente
do idioma Latim, existentialis, “existencial”. Apareceu no Século XIX. O elemento de composição gênico tem conexão com genia, derivado do idioma Grego, génos, “raça; tronco; família; descendência”.
Sinonimologia: 01. Autonomia financeira autoproéxica. 02. Inteligência negocial cosmoética. 03. Financiamento interassistencial maxiproéxico. 04. Investimento na conta-corrente
policármica. 05. Planejamento administrativo-financeiro existencial. 06. Prospecção econômica
focada no compléxis. 07. Excelência comercial interassistencial. 08. Cosmovisão econômica.
09. Aquisitivismo utilitarista mentalsomático. 10. Desapego financeiro lúcido.
Eufemismologia. Os paraísos fiscais, eufemisticamente denominados centros offshore,
demonstram o acobertamento das autoridades mundiais quanto aos crimes financeiros em geral.
Neologia. As 4 expressões compostas inteligência financeira proexogênica, inteligência
financeira proexogênica egocármica, inteligência financeira proexogênica grupocármica e inteligência financeira proexogênica policármica são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 01. Dependência financeira antilibertária. 02. Ardileza negocial autovantajosa. 03. Financiamento exclusivista consanguíneo. 04. Investimento na conta-corrente
bancária. 05. Desorganização financeira antiproéxis. 06. Prospecção econômica especulativa.
07. Imperícia comercial interassistencial. 08. Monovisão econômica materialista. 09. Aquisitivismo utilitarista hedônico. 10. Apego financeiro patológico.
Estrangeirismologia: o savoir-faire financeiro; o laissez-faire; a money society; o feeling comercial; a accountability; a affectio societatis; o dictum meum pactum; o home broker; os
Chicago Boys; as hipotecas subprime estadunidenses.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade interassistencial.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Economia:
locomotiva social. Maxiproéxis: empreendimento policármico.
Citaciologia. Eis pensamento de Thomas Witlam Atkinson (1799–1861), ilustrando as
bases da formação do pé-de-meia pessoal: – “A economia significa o poder de repelir o supérfluo
no presente, com o fim de assegurar um bem futuro e sobre este aspecto representa o domínio da
razão sobre o instinto animal”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autossustentabilidade econômico-financeira; os
proexopenses; a proexopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os cosmopen-
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senes; a cosmopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene pessoal cosmoético quanto à interconsciencialidade.
Fatologia: a inteligência financeira proexogênica; o inumerismo enquanto megatrafar limitador da inteligência financeira; o planejamento econômico pró-proéxis; o orçamento pessoal
fundamental à administração proéxica; o orçamento familiar; o orçamento institucional; o superavit orçamentário; o deficit orçamentário; as planilhas financeiras proexogênicas; os gráficos da
economia pessoal ressaltando os pontos vulneráveis; a reserva econômica estratégica visando
o compléxis; o capital de giro; a estocagem planificada gerando economia e segurança produtiva;
o fluxo de caixa; a liquidez; a pesquisa de preços; o discernimento quanto ao prioritário; o endividamento criterioso; as aplicações financeiras; as diversificações das aplicações enquanto precaução; os clubes cosmoéticos de investimento viabilizadores da consecução proexológica; o fator
previdenciário comprometendo o orçamento financeiro dos reciclantes dependentes exclusivos da
aposentadoria governamental; a previdência privada enquanto salvaguarda adicional; o rombo da
previdência pública negligenciada e procrastinada pelo governo servindo de advertência ao proexista incauto; o atilamento quanto ao ágio sazonal na escolha do período de aquisição de determinados bens; o deságio; a precificação enquanto atributo de lucidez valorativa da conscin proexista; o escambo de bens úteis à proéxis enquanto inteligência negocial; os indicadores financeiros
mostrando tendências norteadoras de ações antecipadas protetoras do pé-de-meia pessoal; a aura
das bolhas especulativas prenunciando os tsunamis financeiros percebida a tempo pela conscin
lúcida; os crimes do colarinho branco; as especulações; a Wall Street como pré-manicômio judicial; os crashes das bolsas de valores; a remuneração justa praticada pelo conscienciólogo teático;
o salário atualizado; o salário defasado; a discriminação salarial; a isonomia salarial; a distribuição de renda enquanto indicador de maturidade interconsciencial, facultadora da proéxis grupal;
a realidade natural das diversidades de classes sociais; o imposto de renda respeitado pela conscin
cosmoética; os empréstimos a fundo perdido financiadores de programas sociais; as cooperativas
de crédito possibilitando juros menores; o mecenato; a tacon; a tares.
Parafatologia: o domínio do estado vibracional (EV) profilático; a evitação da parapsicose pós-dessomática provocada pelo materialismo cego; o drible aos desvios de proéxis patrocinados pelos assediadores através de propostas fabulosas de remuneração; os Cursos Intermissivos
elucidando a importância da autonomia financeira; o amparo de função; o assédio de função; os
efeitos multidimensionais das crises econômicas internacionais; as responsabilidades policármicas perante os aportes financeiros recebidos; a neutralização das pressões extrafísicas pelo exemplarismo cosmoético contábil-fiscal das instituições assistenciais; as reurbanizações extrafísicas
(reurbexes).
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio anticosmoético de Robin Hood de roubar os ricos para dar
aos pobres; o princípio da Reeducaciologia enquanto melhor recurso para o desenvolvimento
econômico; o princípio utilitarista; o princípio cooperativista da economia solidária; o princípio
da neofilia; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio megafraterno da reciprocidade afetiva aplicado à remuneração e distribuição de renda; o princípio proexológico da interassistencialidade lúcida; o princípio cosmoético de evitar o rastro financeiro negativo, através
da liquidação total de dívidas enquanto conscin.
Codigologia: o código de defesa do consumidor; o código pessoal de Cosmoética
(CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria utilitarista do valor de Étienne Bonnot de Condillac (1715–1780);
a teoria da classe ociosa de Thorstein Bunde Veblen (1857–1929); a teoria econômica da população de Thomas Robert Malthus (1766–1834), expressando xenofobismo explícito; a teoria de
evolução grupal aplicada às alocações dos recursos pessoais; a teoria de megafraternidade en-
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quanto vacina antimesquinhez; a teoria das priorizações evolutivas conduzindo o consumo lúcido; a teoria bioenergética holocrachal enquanto motor propulsor do trabalho interassistencial.
Tecnologia: a técnica do orçamento pessoal anual; a técnica do planejamento financeiro de curto, médio e longo prazos; a técnica do pé-de-meia pessoal.
Voluntariologia: o exemplarismo de maturidade interassistencial pelo trabalho voluntário; a lucidez do voluntário quanto à corresponsabilidade na saúde financeira institucional; o intercâmbio internacional de voluntários buscando o crescimento pessoal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Efeitologia: o efeito cascata alastrando globalmente a crise financeira; o efeito manada
dos operadores das bolsas de valores perdidos em plena crise; o efeito grupocármico da desordem financeira pessoal; o efeito policármico negativo das especulações financeiras dos megainvestidores internacionais; o efeito evolutivo do desapego material lúcido; o efeito policármico
homeostático do investimento nas instituições tarísticas.
Binomiologia: o binômio lucro-risco; o binômio custo-benefício; o binômio autonomia
financeira–liberdade de expressão; o binômio corruptor-corrupto; o binômio benevolência-amparo; o binômio insegurança–emprego público; o binômio desapego–livre arbítrio.
Trinomiologia: o trinômio patológico sexo-dinheiro-poder; o trinômio realístico desejo-recurso-exequibilidade; o trinômio nosográfico desorganização-desperdício-dano; o trinômio
receita-despesa-saldo; o trinômio oferta-procura-preço; o trinômio homeostático lisura-amparoepicentrismo.
Polinomiologia: o polinômio desequilíbrio-deficit-inadimplência-falência.
Antagonismologia: o antagonismo perdularismo / pé-de-meia; o antagonismo avareza
/ interassistência; o antagonismo dolo / mérito; o antagonismo mendicância / maxiproéxis.
Paradoxologia: o paradoxo riqueza material–miséria consciencial.
Politicologia: a proexocracia; a evoluciocracia; a discernimentocracia; a talassocracia;
a democracia; a aristocracia; a cleptocracia; a burocracia; a tecnocracia.
Legislogia: a Lei Áurea; a lei hedonística do menor esforço; a lei homeostática do maior
esforço; a lei Rouanet; a lei de responsabilidade fiscal; a falta de legislação dos mercados financeiros; o cumprimento às leis sociais enquanto maturidade convivial básica.
Filiologia: a ludofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a interassistenciofilia; a Parapsicofilia.
Fobiologia: a economofobia; a proexofobia; a cyberfobia.
Sindromologia: a síndrome do Tio Patinhas; a síndrome do consumismo; a síndrome de
burnout; a síndrome da codependência; a síndrome da classe econômica.
Mitologia: o mito das indulgências religiosas; o mito do franciscanismo; o mito do bug
do milênio; o mito das instituições financeiras sólidas; o mito do milagre econômico típico das
ditaduras; o mito do liberalismo econômico; o mito marxista-leninista; o mito da assistência gratuita.
Holotecologia: a assistencioteca; a economoteca; a eticoteca; a matematicoteca; a numismaticoteca; a politicoteca; a proexoteca; a voluntarioteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Crematística; a Econometria; a Geoeconomia; a Psicoeconomia; a Neuroeconomia;
a Mercadologia; a Politicologia; a Sociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin desorganizada financeiramente; a conscin autorganizada financeiramente; a conscin proexista large; a conscin proexista miserê; a conscin laranja; a conscin
mula; a conscin ave de rapina; as conscins megainvestidoras; a conscin neófita engolindo ingenuamente as iscas lançadas pelos tubarões do mercado financeiro; a conscin interassistencial.
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Masculinologia: o agiota; o sovina; o mesquinho; o sonegador; o caloteiro; o consumista; o perdulário; o mão-aberta; o desempregado; o dependente financeiro; o assalariado; o comissionado; o autônomo; o aposentado; o inadimplente; o adimplente; o contabilista; o economista;
o corretor financeiro; o empreendedor; o empresário; o negociante; o investidor; o intermissivista;
o proexista; o proexólogo; o voluntário; o exemplarista; o conviviologista; o conviviólogo; o patrocinador assistencial; o completista existencial.
Femininologia: a agiota; a sovina; a mesquinha; a sonegadora; a caloteira; a consumista;
a perdulária; a mão-aberta; a desempregada; a dependente financeira; a assalariada; a comissionada; a autônoma; a aposentada; a inadimplente; a adimplente; a contabilista; a economista; a corretora financeira; a empreendedora; a empresária; a negociante; a investidora; a intermissivista;
a proexista; a proexóloga; a voluntária; a exemplarista; a conviviologista; a convivióloga; a patrocinadora assistencial; a completista existencial.
Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens oeconomicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens sensatus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens maxifraternus.
V. Argumentologia
Exemplologia: inteligência financeira proexogênica egocármica = o êxito pessoal na
aquisição da autonomia financeira e do pé-de-meia pessoal; inteligência financeira proexogênica
grupocármica = o autesforço no auxílio financeiro retributivo à família e à sociedade; inteligência
financeira proexogênica policármica = a maturidade financeira expressa pelo patrocínio de obras,
instituições e atividades assistenciais atacadistas esclarecedoras.
Culturologia: a minicultura do hedonismo; a cultura da interdependência consciencial;
a Holoculturologia da Interassistenciologia; a neocultura da proexogenia.
Pilares. Eis, na ordem alfabética, pelo menos 10 pilares fundamentais ou saberes integrantes da inteligência financeira da conscin proexista, envolvidos nas interrelações comerciais:
01. Comprar: adquirir determinado objeto pelo preço justo e no momento correto.
02. Doar: abrir mão de algo utilitário à outrem sem causar danos pessoais.
03. Investir: planejar os investimentos evitando aventuras e ondas especulativas.
04. Mediar: mediar relações comerciais mesmo não auferindo lucros comissários.
05. Negociar: negociar cosmoeticamente sem causar prejuízos às partes envolvidas.
06. Partilhar: dividir algo com mesmo valor utilitário para si e para outras conscins.
07. Perder: identificar o limite do investimento, superando o orgulho próprio.
08. Poupar: dominar o impulso consumista, pensando no futuro pé-de-meia.
09. Valorar: dar o valor real aos objetos identificando os mecanismos intrínsecos.
10. Vender: transferir bens em troca de remuneração justa.
Tabelologia. De acordo com a Paraxiologia, fundamentada na filosofia utilitarista, eis
na ordem alfabética, a tabela relacionando 11 perfis de conscins com os respectivos valores conscienciais e o materpensene, decorrentes do grau de maturidade financeira proexogênica pessoal:
Tabela – Perfil / Valor / Materpensene
Nos

Perfil

Valor

Materpensene

01.

Artista

Valor artístico

Esteticopensene

02.

Colecionador

Valor histórico

Retropensene
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Valor

Materpensene

03.

Conscin lúcida

Valor utilitário

Prioropensene

04.

Conscins em geral

Valor subsistencial

Egopensene

05.

Conservador

Valor cultural

Estagnopensene

06.

Consumista

Valor midiático

Oniropensene

07.

Fã-clube

Valor sentimental

Infantopensene

08.

Intermissivista

Valor proéxico

Proexopensene

09.

Investidor

Valor comercial

Mercanciopensene

10.

Ostentador

Valor conspícuo

Estultopensene

11.

Pesquisador

Valor científico

Refutaciopensene

Extremos. No âmbito da Conscienciometrologia, eis 2 extremos de perfis conscienciais
relacionados ao discernimento valorativo:
1. Oneômano: consciência consumidora voraz sem qualquer referencial valorativo.
2. Conscienciólogo: consciência consumidora lúcida, atenta aos referenciais valorativos.
Reurbex. Considerando a Pararreurbanologia, eis, na ordem alfabética, dentre outras,
13 áreas de atuação humana e respectivos comércios espúrios, foco das reurbanizações extrafísicas visando a promoção da saúde social com base na interconvivialidade lúcida (Ano-base: 2011):
01. Agricultura: o comércio do fumo, da maconha e do ópio.
02. Direito: o comércio de sentenças judiciais.
03. Economia: o comércio de informações privilegiadas.
04. Educação: o comércio de diplomas escolares.
05. Esporte: o comércio de substâncias promotoras de dopagem bioquímica.
06. Jornalismo: o comércio de reportagens pagas indutoras do consumismo.
07. Medicina: o comércio de órgãos para transplante.
08. Meio ambiente: o comércio ilegal da exploração de madeira.
09. Política: o comércio de dossiês.
10. Relações internacionais: o comércio das guerras.
11. Segurança pública: o comércio da segurança através das práticas milicianas.
12. Turismo: o comércio do turismo internacional sexual envolvendo a pedofilia.
13. Zoologia: o comércio de animais silvestres ameaçados de extinção.
Antiproexogenia. Consoante à Autodiscernimentologia, eis, na ordem alfabética 10
exemplos de práticas financeiras antiproexogênicas a serem evitadas pela conscin lúcida:
01. Açambarcamento: a retenção de matérias-primas e gêneros de primeira necessidade com intuito de elevar os preços.
02. Agiotagem: o comportamento usurário da cobrança de juros extorsivos.
03. Animus lucrandi: a intenção de tirar proveito de alguma situação ou de alguém.
04. Arrocho salarial: a prática exercida tanto pelo governo quanto pela iniciativa privada, promotora da redução do poder aquisitivo do trabalhador, gerando maior margem de lucro
e competitividade às empresas.
05. Cartelismo: a formação de cartéis com intenção de criar monopólios, impondo preços e elevando as margens de lucro.
06. Dardanismo: a destruição consciente da colheita para reduzir o excesso de oferta
e garantir o lucro.
07. Devastação: a exploração predatória provocando danos ambientais irreparáveis.
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08. Especulação: os diversos tipos de manipulações do mercado orquestradas por banqueiros, atitude típica de megassediadores, através da operação denominada day trade, gerando
profunda desvalorização cambial e prejuízos incalculáveis para investidores, governos e a Socin.
09. Peonagem: o sistema de predação mercantil de trabalhadores através do endividamento eterno.
10. Predatismo: a prática espúria e predatória da eliminação, sem piedade, da concorrência.
Proexogenia. Segundo a Cosmoeticologia, eis, na ordem alfabética, ao menos 10 práticas financeiras cosmoéticas tarísticas:
01. Assistencialidade: a promoção e o patrocínio de atividades de assistência social
com o intuito de desenvolver o senso fraterno e a percepção de interdependência coletiva.
02. Boicote: a recusa coletiva a produtos com preços abusivos, frutos de mão de obra
escrava ou cuja matéria-prima provém de sacrifício de animais subumanos.
03. Cooperativismo: a atividade grupal de gerenciamento democrático de produção,
compra e venda – protótipo da economia solidária.
04. Distributivismo: a prática da distribuição dos lucros enquanto forma de reconhecimento do esforço conjunto e do desenvolvimento da responsabilidade coletiva.
05. Ecologismo: a implementação de programas de reciclagem, coleta seletiva de resíduos e a adesão aos projetos carbon free.
06. Ergonomismo: a aplicação de técnicas ergonômicas visando minimizar doenças físicas e maximizar a segurança e a eficiência laboral.
07. Estocagem: a manutenção de estoque enquanto reserva técnica precavendo escassez
ou ágio do produto.
08. Exemplarismo: a promoção do esclarecimento quanto à ética coletiva e social
a partir do exemplo pessoal, não permitindo a prática de assédios morais, o caixa 2 e os delitos financeiros no ambiente de trabalho.
09. Solidarismo: as atitudes solidárias, de qualquer natureza, diante de tragédias sociais.
10. Tarismo: o comportamento tarístico caracterizado pelo posicionamento pessoal esclarecedor sobre temas e fatos sociais, com o intuito de promover a autocriticidade e a holomaturidade interconsciencial.
Patrimônio. De acordo com a Conscienciometrologia, o patrimônio consciencial componente da inteligência financeira proexogênica fundamenta-se em pelo menos 6 tipos de capitais,
descritos abaixo em ordem crescente de importância:
1. Intraconsciencial: o acúmulo de trafores componentes da holomaturidade.
2. Mentalsomático: o acúmulo de parassinapses relacionadas à capacidade empreendedora, criativa e inovadora, pautadas no autodiscernimento.
3. Econômico: o acúmulo de bens úteis prioritários à consecução da proéxis.
4. Cosmoético: o acúmulo de valores pessoais aplicados na aquisição, retenção e distribuição do capital econômico.
5. Interconsciencial: o acúmulo de experiências conviviais sinérgicas, aglutinadoras
e conscienciofílicas.
6. Interassistencial: a inteligência evolutiva (IE) permitindo à conscin aplicar todos os
recursos acumulados em favor da interassistência atacadista policármica.
Contraste. No universo da Contrapontologia, eis, a título de ilustração, 2 exemplos contrastantes demonstrativos do nível de inteligência evolutiva enquanto variável fundamental na
aplicação do capital intraconsciencial:
1. Nosográfico: a inteligência financeira nosográfica do financista americano Bernard
Lawrence Madoff (1938–), ao aplicar o golpe da pirâmide financeira, verdadeira armadilha criminosa, causadora do rombo de 50 bilhões de dólares, envolvendo entidades filantrópicas e assistenciais em 2008.
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2. Homeostático: a inteligência financeira homeostática do economista e professor indiano Muhammad Yunus (1940–) ao criar, em 1976, o microcrédito, favorecendo cerca de 12
milhões de pessoas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inteligência financeira proexogênica, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Acumulabilidade: Experimentologia; Neutro.
02. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
03. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
05. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autorganização livre: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Conscin large: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Dardanologia: Intrafisicologia; Nosográfico.
09. Dependência: Psicossomatologia; Nosográfico.
10. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
11. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
12. Planejamento milimétrico: Autoproexologia; Homeostático.
13. Poupança existencial: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Tesaurização: Autoproexologia; Homeostático.
15. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

A INTELIGÊNCIA FINANCEIRA PROEXOGÊNICA EXPLICITA
O GRAU DE HOLOMATURIDADE QUANTO AO POSICIONAMENTO ANTE AS SATISFAÇÕES DOS DESEJOS INSTINTIVOS E AS AÇÕES MAXIFRATERNAS INTERASSISTENCIAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está consciente da importância da maturidade
financeira na gestão da programação existencial? Você é responsável com as finanças ou vive no
vermelho? Qual percentual das reservas econômicas pessoais você aplica em favor das outras
consciências?
Filmografia Específica:
1. O Sonho de Cassandra. Título original: Cassandra’s Dream. País: Estados Unidos; Inglaterra; França.
Data: 2007. Duração: 108 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado:
Inglês; & Português (em DVD). Direção: Woody Allen. Elenco: Ewan McGregor; Colin Farrell; John Benfield; Clare
Higgins; Ashley Madekwe; Andrew Howard; Tom Wilkinson; Philip Davis; Hayley Atwell; Sally Hawkins; & Stephen
Noonan. Produção: Letty Aronson; Stephen Tenenbaum; & Gareth Wiley. Desenho de Produção: Maria Djurkovic. Direção de Arte: Nick Palmer. Roteiro: Woody Allen. Fotografia: Vilmos Zsigmond. Música: Philip Glass. Montagem:
Alisa Lepselter. Cenografia: Tatiane MacDonald. Figurino: Jill Taylor. Efeitos Especiais: Effects Associates; & The
Moving Picture Company. Companhia: Virtual Films. Sinopse: 2 jovens irmãos, 1 ambicioso, o outro viciado em jogos
e apostas, são levados à criminalidade devido à dependência financeira.
2. Razões para a Guerra. Título original: Why We Fight. País: França; Inglaterra; Canadá; & Estados Unidos. Data: 2004. Duração: 99 min. Gênero: Documentário. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês & Português (em DVD). Direção: Eugene Jarecki. Elenco: Gore Vidal; John McCain; Ken Adelman; Wilton Sekzer; Chalmers
Johnson; William Solomon; Charles Lewis; Richard Perle; William Kristol; Karen Kwiatkowski; Joseph Cirincione; Susan Eisenhower; & John S. D. Eisenhower. Produção: Eugene Jerecki; & Susannah Shipman. Roteiro: Eugene Jerecki.
Fotografia: Brett Wiley; Étienne Sauret; & May Ying Weish. Música: Robert Miller. Montagem: Nancy Kennedy.
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Companhia: Sony Pictures Classics. Outros dados: vencedor do prêmio Sundance Film Festival, na categoria documentário, em 2005. Sinopse: Documentário expondo os interesses políticos, corporativos e militares do negócio da guerra.
3. Wall Street: Poder e Cobiça. Título Original: Wall Street. País: Estados Unidos. Data: 1987. Duração:
126 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; Espanhol
& Português (em DVD). Direção: Oliver Stone. Elenco: Charlie Sheen; Michael Douglas; Tamara Tunie; Franklin Cover;
Chuck Pfeiffer; John C. McGinley; Leslie Lyles; James Karen; & Andrea Thompson. Produção: Edward R. Pressman;
& A. Kitman Ho. Desenho de Produção: Stephen Hendrikson. Direção de Arte: John Jay Moore; & Hilda Stark. Roteiro: Stanley Weiser; & Oliver Stone. Fotografia: Robert Richardson. Música: Steward Copeland. Montagem: Claire
Simpson. Cenografia: Leslie Bloom; & Susan Bode. Figurino: Ellen Mirojnick. Companhia: 20th Century Fox. Sinopse: O filme revela o desequilíbrio emocional, valores materialistas e o egocentrismo enquanto causas da amoralidade.
Bibliografia Específica:
01. Antunes, Claudia; Redução do Papel do Estado na Economia Sempre foi Um Mito; Entrevista: Linda
Weiss; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 89; N. 29.384; Seção: Entrevista da 2a; São Paulo, SP; 14.11. 09; página
A 18.
02. Barracho, Carlos; Lições de Psicologia Econômica; 200 p.; 4 caps.; 199 refs.; 16 x 23 cm; br.; 2 a Ed.;
Instituto Piaget; Lisboa, Portugal; 2001; páginas 32 a 59.
03. Barrucho, Luís Guilherme; O “Fabuloso FAB”; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.163; Ano
43; N. 18; Seção: Economia; São Paulo, SP; 05.05.10; páginas 112 e 113.
04. Bonder, Nilton; Ter ou Não Ter, Eis a Questão! A Sabedoria do Consumo; 131 p.; 5 caps.; 14 x 20 cm;
br.; Campus; Rio de Janeiro, RJ; 2006; páginas 2 e 9.
05. Canzian, Fernando; Madoff é Condenado a 150 Anos por Fraude; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 89; N. 29.308; Seção: Dinheiro; São Paulo, SP; 30.06.09; página B 6.
06. Costa, Bento; 530 são Flagrados em Situação Análoga à Escravidão em Minas; Reportagem; Folha de
S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 89; N. 29.456; Seção: Brasil; São Paulo, SP; 25.11.09; página A 14.
07. Credendio, José Ernesto; Justiça bloqueia Bens da Cisco do Brasil; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário;
Ano 90; N. 29.777; Seção: Mercado; São Paulo, SP; 12.10.10; página B 1.
08. Dani, Ana Carolina; Justiça Francesa Condena Ex-operador; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal;
Diário; Ano 90; N. 29.771; Seção: Mercado; São Paulo, SP; 06.10.10; página B 7.
09. Domingos, Reinaldo; Terapia Financeira: A Educação Financeira como Método para Realizar seus Sonhos; 136 p.; 4 caps.; 14 x 21 cm; br.; Gente; São Paulo, SP; 2008; página 100.
10. Fernandes, Fátima; Cade Não tem Quorum para Julgar Suspeita de Cartel da Laranja; Reportagem;
Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 89; N. 29.454; Seção: Dinheiro; São Paulo, SP; 23.11.09; página B 8.
11. Ferreira, Vera Rita de Mello; Psicologia Econômica: Estudo do Comportamento Econômico e da Tomada de Decisão; XVII + 342 p.; 29 caps.; 209 refs.; 5 apênds.; 15,5 x 22,5 cm; br; Campus; Rio de Janeiro, RJ; 2008;
páginas 83 a 86, 72 a 78 e 65 a 68.
12. Folha de S. Paulo; Redação; Banco do Vaticano é Suspeito de Lavagem de Dinheiro, diz Jornal; Reportagem; Jornal; Diário; Ano 90; N. 29.665; Seção: Justiça; São Paulo, SP; 02.06.10; página B 12.
13. Idem; Redação; Crise leva Pobreza nos EUA ao Maior Nível em 15 Anos; Reportagem; Jornal; Diário;
Ano 90; N. 29.752; Seção: Mercado; São Paulo, SP; 17.09.10 página B 11.
14. Idem; Redação; Ministério Público investiga Ex-diretor que usou Laranja; Reportagem; Jornal; Diário;
Ano 89; N. 29.252; Seção: Brasil; São Paulo, SP; 05.05.09; página A 10.
15. Fonseca, Ana Claudia; A Fraude da Múmia; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.179; Ano 43;
N. 34; Seção: Demografia; São Paulo, SP; 25.08.10; páginas 134 a 137.
16. Fornetti, Verena; G20 estuda Sanção a Paraíso Fiscal, diz Ministra Francesa; Reportagem; Folha de
S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 89; N. 29.379; Seção: Dinheiro; São Paulo, SP; 09.11.09; página B 8.
17. Gasparian, Taís; Trettel, Daniela Batalha; & Araújo, Márcio Schusterschitz da Silva; A Autorregulamentação é Medida Eficiente para Restringir a Publicidade Direcionada às Crianças?; Artigo; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 89; N. 29.368; Seção: Opinião; São Paulo, SP; 29.08.09; página A 3.
18. Guandalini, Giuliano; A Psicologia das Bolhas; Entrevista: Robert Shiller; Veja; Revista; Semanário; Ed.
2.157; Ano 43; N. 12; Seção: Entrevista; São Paulo, SP; 24.03.10; páginas 15, 18 e 19.
19. Hunt, E.K.; & Sherman, Howard J.; História do Pensamento Econômico; 218 p.; XIII caps.; 13,5 x 21
cm; br. 24a Ed.; Vozes; Petrópolis, RJ; 2008; páginas 46, 63 e 116.
20. Karsaklian, Eliane; Comportamento do Consumidor; 344 p.; 6 caps.; 213 refs.; 17 x 24 cm; br. 2 a Ed.;
Atlas; São Paulo, SP; 2009; páginas 17 a 38.
21. Lage, Janaina; Loucura Globalizada; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 90; N. 29.614;
Seção: Saúde; São Paulo, SP; 02.05.10; página C 7.
22. Lima, Jorge da Cunha; A Substituição dos Desejos; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário;
Ano 88; N. 29.170; Seção: Opinião; São Paulo, SP; 12.02.09; página A 3.
23. Magalhães, Naiara; Médicos ou Economistas; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.140; Ano
42; N. 47; Seção: Câncer; São Paulo, SP; 25.11.09; páginas 110 e 111.
24. Maisonnave, Fabiano; Orçamento de Calçado Pirata sai em 3 Dias; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 90; N. 29.754; Seção: Mercado; São Paulo, SP; 19.11.09; página B 9.
25. Martes, Ana Cristina Braga; Redes e Sociologia Econômica; 336 p.; 10 caps.; 637 refs.; 17 x 23,5 cm;
br.; Edufscar; São Carlos, SP; 2009; páginas 163 a 197.
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26. Marthe, Marcelo; Um Circo de Horrores; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.184; Ano 43;
N. 39; Seção: Televisão; São Paulo, SP; 29.11.10; páginas 162 e 163.
27. Meier, Bruno; Educação Para o Consumo; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.178; Ano 43;
N. 33; Seção: Comportamento; São Paulo, SP; 18.08.10; páginas 117 a 120.
28. Nascimento, Amauri Mascaro; Salário: Conceito e Proteção; 400 p.; 4 caps.; 153 refs.; 17 x 23,5 cm; br.;
LTR; São Paulo, SP; 2008; páginas 45, 259 e 316.
29. Oliveira, Roberson de; & Gennario, Adilson Marques; História do Pensamento Econômico; XVI + 416
p.; 25 caps.; 32 refs.; 17 x 23,5 cm; br.; 9a Ed.; Saraiva; São Paulo, SP; 2009; páginas 8, 9, 25, 40, 46 e 71.
30. Paulin, Igor; Uma Visão Ainda Mais Liberal; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.161; Ano 43;
N. 16; Seção: Economia; São Paulo, SP; 21.04.10; páginas 84 e 85.
31. Peterson, Richard; Desvelando a Mente do Investidor: O Domínio da Mente Sobre o Dinheiro; XVIII +
22 p.; 21 caps.; 199 refs.; 16 x 23 cm; br.; Campus; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 81 a 88 e 157 a 165.
32. Pillagallo, Oscar; A Aventura do Dinheiro: Uma Crônica da História Milenar da Moeda; 168p.; 7 caps.;
129 refs.; 14 x 21 cm; br.; Publifolha; São Paulo, SP; 2000; páginas 36, 38, 54 e 134.
33. Pinho, Angela; Cresce Total de Alunos em Universidade Ruim; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal;
Diário; Ano 89; N. 29.459; Seção: Cotidiano 2; São Paulo, SP; 28.11.09; página C 1.
34. Rezende, Cyro; História Econômica Geral; 356 p.; 10 caps.; 169 refs.; 14 x 21 cm; br.; Contexto; São
Paulo, SP; 2007; páginas 20, 34, 45 e 56.
35. Ribeiro, Gustavo; Uma Festa do Outro Mundo; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.184; Ano
43; N. 39; Seção: Brasil; São Paulo, SP; 29.09.10; páginas 92 e 93.
36. Rich, Frank; O Escândalo do Bônus da AIG: O Katrina de Obama?; Reportagem; Folha de S. Paulo;
Jornal; Diário; Ano 89; N. 29.209; Seção: Mundo; São Paulo, SP; 23.03.09; página A 11.
37. Rodrigues, Flávio; Home Broker: Investimentos e Lucros sem Fronteiras; 96 p.; 4 caps.; 17 refs.; 14
x 21 cm; br.; Totalidade; São Paulo, SP; 2006; páginas 45 a 49.
38. Rolli, Claudia; Loja de Luxo é Alvo de Ação Contra Importação Irregular; Reportagem; Folha de
S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 89; N. 29.323; Seção: Dinheiro; São Paulo, SP; 15.07.09; página B 8.
39. Romanini, Carolina; Abaixo a Crueldade Humana; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.181;
Ano 43; N. 36; Seção: Animais; São Paulo, SP; 08.09.10; páginas 124 a 129.
40. Idem; O Turismo da Bondade; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.141; Ano 42; N. 48; Seção:
Comportamento; São Paulo, SP; 02.12.09; páginas 104 e 106.
41. Rossi, Clóvis; Remuneração de Banqueiros vira Alvo da Europa no G20; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 89; N. 29.373; Seção: Dinheiro; São Paulo, SP; 03.11.09; página B 5.
42. Sardenberg, Carlos Alberto; Neoliberal, Não. Liberal: Para Entender o Brasil de Hoje e de Amanhã;
168 p.; 8 caps.; 13,5 x 21 cm; br.; Globo; São Paulo, SP; 2008; páginas 14, 38, 51, 79, 106, 114 e 124.
43. Schreiber, Mariana; Clínica de Finanças ensina como se Organizar; Reportagem; Folha de S. Paulo;
Jornal; Diário; Ano 90; N. 29.741; Caderno: Invest; Seção: Mercado; Folhainvest; São Paulo, SP; 06.09.10; página B 5.
44. Idem; Consumidor Busca Ajuda para Lidar com Compulsão; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal;
Diário; Ano 90; N. 29.650; Seção: Mercado; São Paulo, SP; 07.06.10; página B 5.
45. Sciarretta, Toni; Dívida Privada supera a do Setor Público; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 89; N. 29.363; Seção: Dinheiro; São Paulo, SP; 24.08.09; página B 1.
46. Scolese, Eduardo; Trabalho Escravo é Flagrado em Obra do PAC; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 89; N. 29.378; Seção: Brasil; São Paulo, SP; 08.11.09; página A 8.
47. Sofia, Juliana; Governo “esconde” Dados Sobre Deficit do INSS; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal;
Diário; Ano 89; N. 29.359; Seção: Dinheiro; São Paulo, SP; 20.10.09; página B 3.
48. Sohsten, Carlos von; Como Cuidar Bem do Seu Dinheiro; XII + 244 p.; 3 caps.; 15 refs.; 16 x 23 cm.;
br.; Qualitymark; Rio de Janeiro, RJ; 2006; páginas 41 a 54.
49. Souza, Alceu; & Clemente, Ademir; Decisões Financeiras e Análise de Investimento: Fundamentos,
Técnicas e Aplicações; 178 p.; 11 caps.; 24 refs.; 17 x 23,5 cm; br.; 5a Ed.; Atlas; São Paulo, SP; 2006; páginas 19 a 27.
50. Toranzo, Bruno; Bilionários utilizam Filantropia para Limpar Imagem; Reportagem; Folha de S. Paulo;
Jornal; Diário; Ano 90; N. 29.777; Seção: Mundo; São Paulo, SP; 12.10.10; página A 22.
51. Vargas, Rodrigo; Gravações mostram Venda de Sentença em MT, diz PF; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 90; N. 29.665; Seção: Poder; São Paulo, SP; 02.06.10; página A 12.
52. Veblen, Thorstein; A Teoria da Classe Ociosa: Um Estudo Econômico das Instituções; VI + 182 p.; 14
caps.; 15 x 23 cm; br; 3a Ed.; Nova Cultural; São Paulo, SP; 1988; páginas 21 a 49.
53. Vieira, Fabrício; Investidor tem de Entender Antes de Aplicar; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal;
Diário; Ano 89; N. 29.356; Caderno: Invest; São Paulo, SP; 17.08.09; página B 11.
54. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.;
29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 517, 520, 535, 546, 574, 595, 640, 650, 653, 681, 687, 711 e 719.
55. Zanini, Fábio; Sarney emprega “Fantasma” Ligada a Renan; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal;
Diário; Ano 89; N. 29.205; Seção: Brasil; São Paulo, SP; 27.06.09; página A 6.
Webgrafia Específica:
1. Figueiredo, Reginaldo Santana; Teoria dos Jogos: Conceito, Formalização Matemática e Aplicação de
Custo Conjunto; Artigo; Gestão & Produção; Revista eletrônica; Vol. 1; N. 3; 23 refs.; 1994; disponível em: <http://
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www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X1994000300005&lang=pt>; acesso em: 12.11.10; páginas
273 a 289.
2. Fonseca, Alice Registro; & Dória, Renato Palumbo; Definindo o Valor Histórico: Uma Reflexão Sobre
Patrimônio; Artigo; Horizonte Científico; Revista eletrônica; Vol. 2; N. 2; 32 refs.; 2002; disponível em: <http://www.
seer.ufu.br/index.php/horizontecientifico/article/view/4056>; acesso em: 15.11.10; páginas 1 a 21.
3. Geraque, Eduardo; Crédito a Pobre Não é Risco, diz Nobel; Reportagem; Jornal; Folha Online; Diário;
disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u350348.shtml>; Seção: Dinheiro; 01.12.07; acesso
em: 08.11.10.
4. Guimarães, Maria S. de B; & Silva, Jersone Tasso Moreira; A Influência da Classe Ociosa no Contexto
Econômico-social do Estado Desenvolvimentista; Artigo; FAE; Revista; Vol. 5; N. 3; 13 refs.; Setembro-Dezembro,
2002; disponível em: http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/revista_da_fae/fae_v5_n3/a_influencia_da_calsse_ociosa.pdf;
acesso em: 12.11.10; páginas 61 a 74.
5. Ponchirolli, Osmar; O Capital Humano como Elemento Estratégico na Economia da Sociedade do Conhecimento Sob a Perspectiva da Teoria do Agir Comunicativo; Artigo; FAE; Revista; disponível em: <http://www.fae.
edu/publicacoes/pdf/revista_da_fae/fae_v5_n1/o_capital_humano_como.pdf>; Vol. 5; N. 1; 16 refs.; Janeiro-Abril, 2002;
acesso em: 08.11.10; páginas 29 a 42.
6. Rattner, Henrique; Prioridade: Construir o Capital Social; Artigo; Espaço Aberto; Revista Eletrônica;
Mensário; disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/021/21rattner.htm>; Ano II; N. 21; 1 enu.; 1 foto; Fevereiro, 2003; acesso em: 11.11.10.
7. Salles, Ygor; Pirâmide Financeira de R$ 2 Bi da “Madoff Brasileira” ruiu com a Crise, diz PF; Reportagem; Folha Online; Jornal; Diário; Seção: Dinheiro; 13.05.09; disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u565239.shtml>; acesso em: 11.11.10.
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INTELIGÊNCIA INTERASSISTENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inteligência interassistencial é a capacidade de a conscin ou consciex, na
condição de minipeça multidimensional, utilizar os atributos conscienciais a favor da interassistência maxifraterna holocármica, sendo subcampo da inteligência evolutiva (IE).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra inteligência provém do idioma Latim, intelligentia, “inteligência;
entendimento; conhecimento; noção”. Apareceu no Século XIV. O prefixo inter procede do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O termo assistência deriva igualmente do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsistens, particípio
presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Surgiu no
Século XVI.
Sinonimologia: 01. Competência interassistencial. 02. Expertise amparadora. 03. Autocognição interassistencial. 04. Generosidade prática. 05. Habilidade altruísta cosmoética.
06. Habilidade mentalsomática fraterna. 07. Autoconsciência interassistencial. 08. Inteligência
antiegoica. 09. Inteligência cosmoética. 10. Inteligência universalista.
Neologia. As 3 expressões compostas inteligência interassistencial primária, inteligência interassistencial média e inteligência interassistencial avançada são neologismos técnicos da
Interassistenciologia.
Antonimologia: 01. Inteligência espacial. 02. Inteligência emocional. 03. Inteligência
musical. 04. Inteligência social. 05. Apedeudismo interassistencial. 06. Inabilidade interassistencial. 07. Incompetência amparadora. 08. Desinteligência evolutiva. 09. Trafal altruístico.
10. Inteligência egocêntrica.
Estrangeirismologia: a vivência full time da interassistencialidade.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notamente do autodiscernimento quanto à Interassistenciologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Evoluir
é interassistir.
Coloquiologia. Eis duas expressões do coloquialismo relativas ao tema: – A técnica do
morde e assopra. Ninguém pode dar aquilo que não possui.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o materpensene interassistencial; os benignopensenes; a benignopensenidade; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; o holopensene da megafraternidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os tenepessopensenes; a tenepessopensenidade; a pensenidade estratégica interassistencial.
Fatologia: a inteligência interassistencial; a inteligência coletiva; as inteligências múltiplas; os 12 tipos ou módulos básicos de inteligência; os 20 megaatributos propulsores da evolução; os atributos mentaissomáticos interassistenciais; a cognição interassistencial; a autoconsciência interassistencial; a utilização interassistencial do megatrafor; o senso de fraternidade; a memória interassistencial; a autorganização em função dos assistidos; os trafores desenvolvidos em favor dos outros; as estratégias interassistenciais; a criatividade evolutiva; a criatividade nos acertos
grupocármicos; as soluções cosmoéticas; a busca da eliminação dos trafares e a conquista dos trafais a fim de qualificar a interassistência; o ato de pensar mais nos outros; a dupla evolutiva interassistencial; o raciocínio interassistencial; a empatia técnica; a percepção das necessidades dos
outros; o sorriso franco; a escuta empática; o olhar fraterno; a habilidade de perceber o clima
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interconsciencial; o aumento da felicidade pessoal pelo sucesso do outro; a satisfação benévola;
as doações de bens físicos; a doação de bens conscienciais; o ato de compartilhar as verpons
cosmoéticas; o afeto sem apego; a solidariedade menos instintiva; a mente benevolente; a mão
esquerda não vendo o ato de assistência da mão direita; a complexidade intelectiva da tares em
detrimento do simplismo emocional da tacon; o aperfeiçoamento dos dicionários cerebrais sinonímico, analógico, antonímico e poliglótico em prol da interassistência; o vocabulário traforista;
a habilidade comunicativa na utilização das palavras certas; a habilidade de solucionar as questões dos assistidos; a Aleia dos Gênios no caminho da lógica do CEAEC; as tertúlias conscienciológicas na ampliação cosmovisiológica dos interassistentes; o aproveitamento das oportunidades
de ajudar; a responsabilidade interassistencial; o perfil assistencial conquistado na vida atual;
a vocação interassistencial específica; a ampliação do público alvo interassistencial; a identidade
interassistencial; as pontoações interassistenciais; o interassistenciograma; o tenepessograma;
o Balanço Interassistencial Conscienciocentrológico (BIC); as unidades de medida da interassistência pessoal e grupal; as 19 Instituições Conscienciocêntricas (ICs) especializadas em atendimentos específicos do grupo evolutivo (Ano-base: 2012); o megafoco interassistencial.
Parafatologia: a parafatuística interassistencial; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal favorecendo a comunicação com
amparadores e assistidos; a paralógica interassistencial incorporada nas atitudes; a anticonflitividade mais permanente; o autodesassédio; o heterodesassédio; o olhar pela paraótica do assistido;
a doação de energias; a capacidade de instalar campos interassistenciais; o campo terapêutico;
o campo ectoplásmico; o campo mentalsomático; o campo psicossomático; a Central Extrafísica
da Fraternidade (CEF); a manutenção do perfil multiexistencial interassistencial; a inversão interassistencial; a criação de paratécnicas assistenciais; a autocompetência parapsíquica interassistencial; o parapsiquismo interassistencial; a enfermagem parapsíquica; o encapsulamento profilático; a meta da autodesassedialidade; a interlocução direta com o amparador de função; o pensar
e agir ao modo de consciex; a captação de ideias originais; a identificação das ações interassistenciais em retrovidas; a autoconvicção da participação no Curso Intermissivo (CI) chancelando
o perfil interassistencial conquistado em vidas passadas; o Curso Intermissivo formador de interassistentes cosmoéticos; a parapreceptoria na Escala Evolutiva das Consciências; a tara parapsíquica; a criação da identidade extra interassistencial; a potencialização das sincronicidades na
atuação de interassistência específica; o extrapolacionismo parapsíquico potencializado pelo materpensene interassistencial; a capacidade paraperceptiva de compreender os mecanismos da interassistência; o périplo evolutivo; a necessidade desafiadora da inteligência interassistencial na tarefa da reurbanização planetária; o autorrevezamento interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo megatrafores-interassistencialidade; o sinergismo competências interassistenciais–competências parapsíquicas; o sinergismo da interassistência da dupla evolutiva; o sinergismo da força presencial aglutinadora; o sinergismo núcleo de inteligência
individual–núcleo de inteligência grupal.
Principiologia: o princípio da interassistencialidade fraterna; o princípio pessoal da
assunção dos valores da interassistencialidade; o princípio de o menos doente assistir ao mais
doente; o princípio inteligente interassistencial de colocar a escola na frente do hospital; o princípio da empatia evolutiva; o princípio de a maxifraternidade estar acima de tudo; o princípio da
interdependência evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) e o código grupal de Cosmoética
(CGC) aplicados à qualificação da interassistencialidade.
Teoriologia: a teoria da Maxifraternologia.
Tecnologia: a inteligência paratécnica; as técnicas de auto e heterodesassédio; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica dos 100 procedimentos; a técnica de interassistir enfatizando a saúde e os trafores dos assistidos; a técnica da Impactoterapia; a técnica da acareação
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cosmoética; a técnica de exteriorizar energias antes, durante e depois dos encontros conscienciais; a técnica da prescrição verbetográfica.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico vincando a inteligência interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da sinalética energética;
o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colegio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito da inteligência interassistencial na potencialização dos megaatributos conscienciais; o efeito da inteligência interassistencial teática na autodesassedialidade;
o efeito dos megaatributos na qualificação da interassistência; os efeitos das rotinas úteis com as
bioenergias na amparabilidade; o efeito das fitoenergias nas práticas interassistenciais.
Neossinapsologia: as neossinapses interassistenciais reciclando o modo de viver do intermissivista.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: a criatividade interassistencial; a parapercepção interassistencial; a intelectualidade interassistencial; a autocognição interassistencial; o autodiscernimento interassistencial; a autopensenização interassistencial; a existência interassistencial.
Binomiologia: o binômio saberes comunicativos–saberes interassistenciais; o binômio
alfabetização parapsíquica–alfabetização interassistencial; o binômio autocognição-responsabilidade; o binômio autodisposição interassistencial–automotivação na interassistencialidade; o binômio Hermenêutica-Heurística; o binômio profilaxia-terapêutica; o binômio recebimento-retribuição.
Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação forma-conteúdo; a interação profissão interassistencial–voluntariado conscienciológico.
Crescendologia: o crescendo consciência não assistencial–consciência assistencial altruísta esclarecedora policármica; o crescendo profissional consultório médico–quarto da tenepes–base extrafísica da ofiex.
Trinomiologia: o trinômio respeito-benevolência-Cosmoética; o trinômio egocarma-grupocarma-policarma; o trinômio comunicabilidade-parapsiquismo-intelectualidade; o trinômio resgate-impactoterapia-desassédio; o trinômio perdão-gratidão-doação.
Polinomiologia: o polinômio interassistencial acolhimento–orientação–encaminhamento–follow up; o polinômio da assistência extrafísica cosmoética paraolhar-parobservar-paradeduzir-parainterpretar.
Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / avestruzismo consciencial;
o antagonismo perfil assistencial doador / perfil pessoal receptor; o antagonismo interassistência
anônima / autopromoção interassistencial.
Paradoxologia: o paradoxo de certos gênios eletronóticos do passado terem prestado
grandiosa assistência à Humanidade, sem, no entanto, terem a intenção consciente de assistir.
Politicologia: a assistenciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do ressarcimento cosmoético; a lei do holocarma; as leis da evolução
consciencial; a lei do maior esforço na interassistência.
Filiologia: a conscienciofilia; a interassistenciofilia.
Sindromologia: o combate à síndrome da acomodação consciencial; a evitação da síndrome de Poliana; a evitação da síndrome de Messias.
Holotecologia: a assistencioteca; a cognoteca; a convivioteca; a sociologicoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Terapeuticologia; a Tenepessologia;
a Despertologia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Paratecnologia; a Policarmologia;
a Proexologia; a Serenologia; a Conviviologia; a Taristicologia; a Gesconologia; a Reeducaciologia; a Evoluciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; o arrimo interconsciencial assistencial; a conscin porta-assistidos; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser inteligente interassistencial; a conscin remédio; a conscin enciclopedista; a pessoa solícita; a pessoa aglutinadora; a semiconsciex; a conscin
tenepessável.
Masculinologia: o cuidador; o acoplamentista; o amparador de função; o tenepessista;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o verbetógrafo; o especialista da Conscienciologia;
o preceptor; o parapreceptor; o autor de megagescon; o taconista, religioso brasileiro Chico Xavier (Francisco Cândido Xavier, 1910–2002); o filósofo e professor grego Apolônio de Tiana
(04–97 e.c.); o nobelista da paz, advogado sul-africano Nelson Mandela (1918–); o pacificista,
professor de Filosofia brasileiro Sérgio Vieira de Mello (1948–2003); o cientista benfeitor, químico francês Louis Pasteur (1822–1895); o revisor; o tradutor; o escriba; o voluntário; o duplista;
o assistenciólogo; o conviviólogo; o cosmoeticólogo; o reeducador; o docente conscienciológico;
o agente retrocognitor; o inversor existencial; o reciclante existencial; o projetor consciente;
o epicon lúcido; o teleguiado autocrítico; o ofiexista; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a cuidadora; a acoplamentista; a amparadora de função; a tenepessista;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a verbetógrafa; a especialista da Conscienciologia;
a preceptora; a parapreceptora; a autora de megagescon; a taconista, médica pediatra brasileira
Zilda Arns Neumann (1934–2010); a médica e pedagoga italiana Maria Montessori (1870–1952);
a nobelista da paz e ambientalista queniana Wangari Maathai (1940–2011); a pacifista e política
birmanesa Aung San Suu Kyi (1945–); a cientista benfeitora, zoóloga, bióloga e escritora americana Rachel Carson (1907–1964); a revisora; a tradutora; a escriba; a voluntária; a duplista; a assistencióloga; a convivióloga; a cosmoeticóloga; a reeducadora; a docente conscienciológica;
a agente retrocognitora; a inversora existencial; a reciclante existencial; a projetora consciente;
a epicon lúcida; a teleguiada autocrítica; a ofiexista; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens coadjutor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: inteligência interassistencial primária = a capacidade de utilizar os trafores somáticos e psicossomáticos na prática da tacon intrafísica egocármica; inteligência interassistencial média = a capacidade de utilizar os trafores intelectuais na prática da tares retributiva
grupocármica; inteligência interassistencial avançada = a capacidade de aplicar os automegaatributos na prática da tares distributiva policármica.
Culturologia: a cultura da Evoluciologia.
Ingresso. Pela Intermissiologia, a partir da paralógica evolutiva, o ingresso no Curso Intermissivo está vinculado às práticas da inteligência interassistencial promovidas pelo intermissivista em vidas pregressas.
Etiologia. Tudo indica a inteligência interassistencial nascer a partir da Cosmoética esboçante, sendo esse traço impulsionador da mudança para melhor da intenção básica ou do materpensene da consciência em evolução.
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Biografologia. Pela Evoluciologia, a consciência experimenta sucessivas reciclagens
existenciais, durante as vidas intrafísicas, enquanto manifesta mudanças de interesses e de intenções. Eis 2 exemplos da trajetória assistencial, citados em ordem alfabética:
1. Acolhimento. A conscin de perfil large, conquistado em retrovidas, quando alcança
patamar evolutivo mais maduro, apresenta-se muito mais acolhedora, do ponto de vista interassistencial, se comparada com a conscin miserê.
2. Dadivosidade. A mudança de ego para o perfil interassistencial inicia pela generosidade intrafísica, com bases na tacon, ou em doação de cunho financeiro ou material, até expandir
para a doação de cunho tarístico e evolutivo.
Exemplarismo. As ações interassistenciais da consciência qualificam o saldo da Ficha
Evolutiva Pessoal. Eis 5 casos de personalidades exemplaristas da inteligência interassistencial
primária e as respectivas pontoações, listados alfabeticamente:
1. Jaume Sanllorente (1976–): o jornalista espanhol, após viagem à Índia, tomou consciência da situação calamitosa das crianças indianas e decidiu criar a ONG Sorrisos de Bombaim,
em homenagem às crianças do local. Pontoações interassistenciais: escrita e publicação de livro
autobiográfico; criação de 1 orfanato; duas escolas e mais de duas mil crianças beneficiadas pelos
projetos em ação (Ano-base: 2009).
2. John Wood (1964–): o economista estadunidense saiu da Microsoft para tornar-se
empreendor social. Em 2000, fundou a Room to Read, ONG com a missão de ajudar crianças carentes a ler e escrever. Pontoações interassistenciais: publicação de 6 livros, sendo 1 autobiográfico; 12.522 bibliotecas com 10 milhões de livros; 1.450 escolas; 6 milhões de crianças beneficiadas (Ano-base: 2007).
3. Maria da Graça Meneghel (Xuxa, 1963–): a apresentadora e modelo brasileira criou, em 1989, a Fundação Xuxa Meneghel. Foi inspirada a partir de visita à moradora da Pavuna,
zona norte do Rio de Janeiro, onde, em lugar modesto, abrigava mais de 80 crianças. Pontoações
interassistenciais: hoje a fundação conta com parceiros mantenedores e especialistas em assistência infantil e proporciona ajuda a mais de mil crianças todos os dias (Ano-base: 2011).
4. Nick Vujicic (1982–): formado em Planejamento Financeiro, o empresário, escritor
e palestrante motivacional internacionalmente conhecido, divulgou mensagem central: “O objetivo mais importante para qualquer pessoa é encontrar o propósito de vida”. Nick nasceu com focomelia ou má formação congênita, sem braços e sem pernas. Pontoações interassistenciais: escrita
e publicação de livro autobiográfico e palestra motivacional para mais de 3 milhões de pessoas,
em 25 países (Ano-base: 2011).
5. Rodrigo Baggio (1971–): o empresário e professor de informática, brasileiro, fundou,
em 1995, o CDI – Comitê para a Democratização da Informática, a primeira ONG de inclusão
digital. Foi inspirado a partir de sonho (estado alterado da consciência), no qual relata ter visto
milhares de crianças pobres com acesso a computadores. Pontoações interassistenciais: 6 livros
didáticos publicados; 370 CDIs Comunidades; 805 educadores; 6.521 computadores em uso
e 49.442 alunos (Ano-base: 2011).
Atributos interassistenciais. Eis, listados em ordem alfabética, 36 atributos interassistenciais e exemplos de atitudes desenvolvedoras da inteligência interassistencial:
01. Altruísmo: o ato de doar a si mesmo, com afeição sincera, aos outros.
02. Autabnegação cosmoética: o ato de promover o egocídio cosmoético.
03. Autenticidade: o ato de mostrar-se transparente quanto à intencionalidade.
04. Autocientificidade: o ato de promover a exaustividade nas autopesquisas e heteropesquisas.
05. Autoconfiança: o ato de confiar em si mesmo na atuação interassistencial.
06. Autodefensibilidade: o ato de promover o encapsulamento energético em si e nos
assistidos.
07. Autodeterminação evolutiva: o ato cosmoético de galgar novos patamares na escala evolutiva, a fim de qualificar a interassistência.
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08. Autodisponibilidade: o ato de criar agenda pessoal organizada e flexível, a fim de
atender a extrapauta interassistencial.
09. Autoimperdoabilidade: o ato de retificar de modo imediato o erro cometido.
10. Automotivação: o ato de praticar a assistência sem retorno.
11. Autoparapsiquismo avançado: o ato de promover a megaeuforização.
12. Benignidade: o ato de promover o heteroperdão antecipado.
13. Bom humor: o ato de saber desdramatizar as situações trágicas.
14. Carisma: o ato de cativar as pessoas.
15. Coerência: o ato de praticar o profissionalismo cosmoético em todas as áreas da
vida.
16. Comunicabilidade: o ato de praticar a tares.
17. Consciencialidade assistencial: o ato de pensenizar de modo inegoico.
18. Conscienciocentralidade: o ato de praticar o voluntariado lúcido.
19. Convivialidade sadia: o ato de conviver de modo cosmoético com todos os seres.
20. Desapego: o ato de saber abrir mão do assistido quando necessário.
21. Disciplina: o ato de planejar-realizar-avaliar-qualificar de modo contínuo.
22. Empatia: o ato de decodificar as necessidades evolutivas dos assistidos.
23. Força presencial: o ato de manter materpensene atrator de assistidos.
24. Generosidade: o ato de compartilhar as autovivências evolutivas.
25. Hiperacuidade parapsíquica: o ato de automapear a sinalética energética.
26. Imparcialidade: o ato de promover a refutação técnica.
27. Liderança: o ato de formar novos líderes.
28. Magnanimidade: o ato de promover o perdão completo.
29. Mediação: o ato de intervir de modo cosmoético na resolução dos conflitos interconscienciais.
30. Maxifraternismo: o ato de pesquisar de modo exaustivo as teorias da Maxifraternologia, a fim de compreender e promover o amor policármico na prática.
31. Pacificação íntima: o ato de promover a concórdia.
32. Parapsiquismo mentalsomático: o ato de escrever e publicar verbetes, artigos, gescons até alcançar a megagescon verponológica.
33. Respeitabilidade: o ato de respeitar o nível evolutivo das consciências.
34. Responsabilidade: o ato de praticar diariamente a tenepes para o resto da vida.
35. Soltura holochacral: o ato de promover a descoincidência holossomática, a fim de
potencializar a doação energética.
36. Verbação: o ato de falar, quando oportuno, somente depois de realizado.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com inteligência interassistencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
03. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
04. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
06. Benignidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Evolução tacon-tares: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
10. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
11. Magnanimidade: Automagnanimologia; Homeostático.
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Olhar de fraternidade: Interassistenciologia; Homeostático.
Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.

A INTELIGÊNCIA INTERASSISTENCIAL É COMPETÊNCIA
EVOLUTIVA CONQUISTADA PELA CONSCIÊNCIA FRATERNA, DE MODO GRADATIVO, A PARTIR DO CONTINUÍSMO
DAS ATITUDES COSMOÉTICAS EM FAVOR DOS OUTROS.
Questionologia. No teste de avaliação autoconscienciométrica, pela escala de 1 a 5, em
qual nível você, leitor ou leitora, se posiciona quanto à inteligência interassistencial? Qual a eficiência das autorrealizações em favor de outras consciências?
Bibliografia Específica:
01. Gardner, Howard; Estruturas da Mente: A Teoria das Inteligências Múltiplas; revisora Maria Carmem
S. Barbosa; XX + 340 p.; 14 caps.; 126 citações; 4 ilus.; 1 tab.; 640 notas; alf.; ono.; 25 x 17,5 cm; br.; 2ª reimp.; Artmed;
Porto Alegre, RS; 2002; páginas 1 a 299.
02. Idem; Mentes que Mudam: A arte e a Ciência de Mudar as nossas Ideias e as dos outros (Changing
Minds: The Art and Science of changing our own and other Peoples Minds); revisor Rogério de Castro Oliveira; trad. Maria Adriana Veríssimo Veronese; 230 p.; 10 caps.; 6 enus.; 2 gráfs.; 2 ilus.; 1 tab.; 187 notas; alf.; 23 x 16 cm; br.; Artmed;
Porto Alegre, RS; 2005; páginas 35 a 58.
03. Leite, Hernande; Mediação: Atributo Assistencial Pró-desperticidade; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Ed. Especial; Vol. 9; N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2005; página 9.
04. Sanllorente, Jaume; Sorrisos de Bombaim: A Viagem que mudou meu Destino (Sonrisas de Bombay); revisor Otacílio Palareti; trad. Clara A. Colotto; 192 p.; 19 caps.; 1 nota; Larousse; São Paulo, SP; 2009; páginas 111 e 192.
05. Thomaz, Marina; Binômio Tenepes-Autopesquisa: Estudo de Vivências Pessoais; Artigo; Conscientia;
Revista; Trimestral; Vol. 11; N. 2; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2007; página 90.
06. Tornieri, Sandra; Convivialidade Madura Pró-desperticidade; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral;
Ed. Especial; Vol. 10; N. 3; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do
Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2006; páginas 238 a 251.
07. Idem; Técnica da Qualificação do Tenepessopensene Pessoal; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral;
Vol. 13; N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR;
Janeiro-Março, 2009; páginas 41 a 52.
08. Idem; Técnicas Assistenciais; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Ed. Especial; Vol. 9; N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2005;
páginas 38 a 52.
09. Vieira, Waldo; Filosofia do Epicentrismo Consciencial; Jornal da Invéxis; Ano 11; N. 8; Foz do Iguaçu,
PR; S. D.; páginas 4 a 7.
10. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 236, 238 e 269.
11. Idem; Tertúlias Conscienciológicas; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 6; N. 2; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2002; páginas
39 a 42.
12. Vujicic, Nick; Uma Vida sem Limites: Inspiração para Uma Vida absurdamente Boa (Life without Limits); revisores Camila de Castro Sanches; & Teresa Maria de M. Araújo; trad. Renato Marques de Oliveira; 264 p.; 12
caps.; 14 fotos; 23 x 16 cm; br.; Novo Contexto; Ribeirão Petro, SP; 2011; páginas 9 a 264.
13. Wood, John; Saí da Microsoft para Mudar o Mundo (Leaving Microsoft to Change the World); revisores
José Tedin Pinto; Luis Américo Costa; & Tereza da Rocha; trad. Mário Molina; 240 p.; 24 caps.; 18 fotos; 20 x 13 cm;
br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 8 a 238.

Enciclopédia da Conscienciologia

12858

Webgrafia Específica:
1. Comitê para a Democratização da Informática (CDI); História; disponível em: <http://www.cdi.org.br/page/sobre-o-cdi>; acesso em: 22.06.12.
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INTELIGÊNCIA LONGEVA
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inteligência longeva é o ato ou efeito de a pessoa, homem ou mulher, demonstrar indiscutível hiperacuidade somática vivencial tão somente pelo fato de permanecer vivendo, com lucidez e produtividade, acima da média da população, por exemplo, a partir de
9 décadas de idade física, ultrapassando os percalços da Genética e as vicissitudes da própria
existência humana continuada (Ano-base: 2010).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra inteligência vem do idioma Latim, intelligentia, “inteligência; entendimento; conhecimento; noção”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo longevo deriva também do idioma Latim, longaevus, “idoso; anoso; longevo; que vive muito tempo”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Hiperacuidade somática. 2. Inteligência somatológica. 3. Inteligência androssômica. 4. Inteligência ginossômica. 5. Inteligência nonagenária. 6. Inteligência centenária. 7. Inteligência gerontológica. 8. Inteligência geriátrica.
Neologia. As 3 expressões compostas inteligência longeva, inteligência longeva feminina e inteligência longeva masculina são neologismos técnicos da Somatologia.
Antonimologia: 1. Ignorância somática. 2. Apedeutismo somatológico. 3. Apedeutismo androssômico. 4. Apedeutismo ginossômico. 5. Autofagia. 6. Intermissão prolongada.
Estrangeirismologia: as selfperformances evolutivas; o know-how evolutivo máximo;
o curriculum vitae maximum; o tour de force evolutivo; o incremento paulatino dos autesforços
day by day throughout the life span; o background experiencial acumulado pelos long lived evolutivos; os elders evolutivos; a seniority; o lifetime; o right timing evolutivo.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Somatologia Pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Gerontologia; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os taquipensenes;
a taquipensenidade; os geropensenes; a geropensenidade atilada; a autopensenização vivaz; a
Geriatria; a Consciencioterapia.
Fatologia: a inteligência longeva; a longevidade humana lúcida produtiva; a longevidade
na vida moderna; a ajuda providencial da Geneterapia para a conscin longeva; o planejamento da
longevidade pessoal útil desde a adolescência; a autorganização da personalidade; a influência
dos alimentos, exercícios físicos e tóxicos na manutenção da inteligência somática; o jubileu evolutivo; a inteligência somática grupal manifesta a partir da Genética do grupo evolutivo; a longevidade evolutivamente rentável; os Centros de Estudos da Longevidade; o envelhecimento bem-sucedido; a estabilização da personalidade; o esmero do senso de compromisso social; a produtividade intelectual, empresarial e social dos gerontes prolíficos; a quarta idade física; a Associação
Internacional da Longevidade (Longevità).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a prática diária, interassistencial, da tenepes; o macrossoma
pessoal.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo inteligência evolutiva–inteligência longeva; o sinergismo das várias inteligências pessoais confluindo com a inteligência evolutiva (IE).
Principiologia: os princípios da longevidade humana útil; o princípio da aprendizagem
vitalícia; o princípio da função vitalizar o órgão; o princípio gerontológico de acrescentar vida
aos anos e não apenas anos à vida; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da qualificação da quantidade; o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio da autodesassedialidade; o princípio do equilíbrio dinâmico do Cosmos.
Codigologia: a téatica do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da inteligência longeva.
Tecnologia: as técnicas pró-longevidade lúcida; a técnica de viver evolutivamente em
qualquer idade física; a técnica da conscin tricerebral; as técnicas paradiplomáticas aprimoradas pela autexperiência.
Voluntariologia: o voluntariado cosmoético interassistencial na CCCI; o jubileu na interação voluntariado-paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Gerontes Conscienciológicos.
Efeitologia: os efeitos dos cuidados somáticos na longevidade e na qualidade de vida
intrafísica; os efeitos do estilo de vida adotado na longevidade produtiva; os efeitos dos exercícios físicos no dinamismo intelectivo; os efeitos da perseverança no binômio hábitos saudáveis–
–rotinas úteis; os efeitos da bagagem vivencial e cognitiva no apuro do autodiscernimento;
o efeito do tempo no holossoma; os efeitos da maturidade física na autexpressão da maturidade
consciencial; os efeitos da robustez cognitiva na ampliação da cosmovisão humana final.
Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo existencial infância–adolescência–meia-idade–quarta idade física;
a autogestão eficaz do declínio gradual no ciclo etário humano.
Enumerologia: as habilidades mnemônicas preservadas; as habilidades perceptivas preservadas; as habilidades parapsíquicas preservadas; as habilidades intelectivas preservadas; as
habilidades cognoscitivas preservadas; as habilidades afetivo-sociais preservadas; as habilidades
interassistenciais preservadas.
Binomiologia: o binômio autatilamento-longevidade; o binômio idade cronológica–idade funcional; o binômio afetividade-cognição; o traquejo no binômio potencialidades-limitações;
o binômio fatos-parafatos; o binômio minipeça-maximecanismo; o binômio serenidade-benignidade; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação automotivação–rendimento evolutivo maior; a interação autossobrevida-longevidade; a interação autossobrevida-gênero; a interação autossobrevida–peso
corporal; a interação autossobrevida–doenças coexistentes; a interação autossobrevida–saúde
psíquica; a interação autossobrevida–capacidade funcional; a interação autossobrevida–qualidade de vida; a interação vida material–longevidade pessoal produtiva; a interação vida matemática–longevidade pessoal; a interação inteligência–bom humor.
Crescendologia: o crescendo idade física–experiência humana; o crescendo compléxis-maximoréxis-maxicompléxis; o crescendo euforin-euforex.
Trinomiologia: o trinômio profilaxia-preservação-longevidade; o autaprimoramento intelectivo pelo trinômio leitura-escrita-conversação; a manutenção do trinômio flexibilidade-criatividade-adaptabilidade; a sustentação do trinômio atividade-jovialidade-vigor; a profilaxia do
trinômio abusos-desusos-enfermidades; a minimização do trinômio declínio-fragilização-incapacidade; a ampliação do trinômio responsabilidade–comprometimento–construtividade social.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o emprego
útil do acervo pessoal do polinômio fatuística-casuística-parafatuística-paracasuística.
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Antagonismologia: o antagonismo vida folgada / vida intensa; o antagonismo tensão
intensa produtiva / tensão intensa patológica; o antagonismo intensidade existencial / perfeccionismo; o antagonismo intensidade intraconsciencial / intensidade extraconsciencial; o antagonismo automotivação racional / automotivação emocional; o antagonismo aproveitamento / desperdício do tempo evolutivo; o antagonismo longevidade evolutivamente produtiva / longevidade regressivamente automimética; o antagonismo inteligência longeva / arbitrariedade somática;
o antagonismo viver produtivamente / esperar para dessomar; o antagonismo vida longeva útil,
produtiva e heurística / vida longeva fútil, superficial e estéril.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia;
a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia. As políticas educacionais nas Universidades
da Terceira Idade.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na maturidade.
Filiologia: a adaptaciofilia; a somatofilia; a biofilia; a materiofilia; a pedagogofilia;
a cogniciofilia; a evoluciofilia.
Mitologia: o mito do elixir da juventude.
Holotecologia: a gerontoteca; a somatoteca; a macrossomatoteca; a ressomatoteca;
a androteca; a ginoteca; a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Somatologia; a Androssomatologia; a Ginossomatologia; a Paracronologia; a Gerontologia; a Autocogniciologia; a Autodisciplinologia; a Autodeterminologia;
a Gastrossomatologia; a Macrossomatologia; a Autoproexologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o longevo; o idoso; o centenário; o veterano da vida.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a longeva; a idosa;
a centenária; a veterana da vida.
Hominologia: o Homo sapiens longevitalis; o Homo sapiens provectus; o Homo sapiens
senex; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
prioritarius; o Homo sapiens chronoevolutiologus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens ordinatus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens intellegens.
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V. Argumentologia
Exemplologia: inteligência longeva feminina = a condição da mulher nonagenária com
hiperacuidade somática; inteligência longeva masculina = a condição do homem nonagenário
com hiperacuidade somática.
Culturologia: a cultura da longevidade humana produtiva; a Multiculturologia da Gerontologia e da Cuidadologia; a cultura da produtividade intelectual.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inteligência longeva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
03. Arbitrariedade somática: Somatologia; Neutro.
04. Autofagia: Recexologia; Nosográfico.
05. Comorbidade: Parapatologia; Nosográfico.
06. Compensação mentalsomática: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Conscin tricerebral: Cerebrologia; Neutro.
08. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
09. Geronte evolutivo: Gerontologia; Homeostático.
10. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Longevidade produtiva: Intrafisicologia; Homeostático.
12. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
13. Meta existencial final: Proexologia; Homeostático.
14. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
15. Previsão da autossobrevida: Autoproexogramologia; Neutro.

A INTELIGÊNCIA LONGEVA VALORIZA A BIOGRAFIA
DA CONSCIN ASSIM COMO A AUSÊNCIA DA INTELIGÊNCIA SOMÁTICA A DESVALORIZA, INDEPENDENTEMENTE
DOS ATENUANTES OU AGRAVANTES DA EXISTÊNCIA.
Questionologia. Como reage você, leitor ou leitora, à teoria da inteligência longeva?
Você já refletiu sobre tal assunto em relação a si mesmo? Sente-se confortável com a reflexão?
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INTELIGÊNCIA PARACONTEXTUAL
(PARAPERCUCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inteligência paracontextual é a habilidade, competência, trafor, talento
e tino da consciência em perceber, avaliar, discernir, decidir e agir de maneira ponderada, adaptada, calculada, lúcida e cosmoética no universo extrafísico da Parafenomenologia, parafatuística
e concausas factuais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra inteligência provém do idioma Latim, intelligentia, “inteligência;
entendimento; conhecimento; noção”. Apareceu no Século XIV. O elemento de composição para
vem do idioma Grego, para, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo contexto é oriundo
do idioma Latim, contextus, “entrelaçar, reunir tecendo”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Competência paracontextual. 2. Raciocínio paracontextual. 3. Atilamento paracontextual. 4. Percuciência aplicada ao contexto multidimensional.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 29 cognatos do vocábulo contexto: autocontextualização; Contextologia; contextuação; contextuada; contextuado; contextuador; contextuadora; contextual; contextualidade; contextualismo; contextualista; contextualização; contextualizada; contextualizado; contextualizador; contextualizadora; contextualizante; contextualizar; contextualizável; contextuante; contextuar; contextuável; contextura; contextural; descontextualizar;
neocontexto; omnicontextualização; paracontexto; paracontextual.
Neologia. As 3 expressões compostas inteligência paracontextual, inteligência paracontextual básica e inteligência paracontextual avançada são neologismos técnicos da Parapercucienciologia.
Antonimologia: 1. Inteligência cinestésica. 2. Inteligência linguística. 3. Ignorância
quanto aos paracontextos.
Estrangeirismologia: o neomodus ratiocinandi interdimensional.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autoconscientização multidimensional (AM).
Ortopensatologia: – “Associações. A conscin pode possuir elevado grau de inteligência
ou hiperacuidade, contudo se é fraca na urdidura do inventário das análises das associações dos
fatos e parafatos, estará sempre na retaguarda quanto à sua percuciência maior, ou seja, ignorante
a respeito da sabedoria básica do momento evolutivo”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do atilamento multidimensional; o holopensene
pessoal da hiperacuidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paralucidopensenes; a paralucidopensenidade; os paradidactopensenes; a paradidactopensenidade.
Fatologia: a inteligência aplicada ao contexto intrafísico; as inteligências intra e interpessoal; as inteligências múltiplas; o aproveitamento das janelas de oportunidades; a percepção
do clima interconsciencial; a análise acurada de circunstâncias na base de escolhas corretas; a capacidade de adaptação aos neocontextos; as decisões embasadas na análise acurada das situações;
a finesse evolutiva em qualquer dimensão; o ato de não falar em excesso; o ato de não calar em
excesso; o ato de não gargalhar em excesso; a ponderação nas situações conflitivas; a superação
da reatividade; a diminuição do gap de lucidez entre as dimensões conscienciais; o grau de eficácia para solucionar problemas situacionais; a capacidade de capitalizar trafores e compensar trafares, perante resolução de impasses; a atinência da palavra certa à consciência certa no local
e na dimensão certa; a flexibilidade cognitiva; a habilidade em lidar com imprevistos em todas as
dimensões.
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Parafatologia: a inteligência paracontextual; a inteligência aplicada às paraconcausas;
a associação da inteligência contextual com a inteligência parapsíquica; a autovivência do estado
vibracional (EV) profilático; a lucidez quanto à Paradiplomacia em qualquer dimensão; a paravarredura do entorno multidimensional; a parapercepção do viés dos parafatos; a percepção da conexão das sincronicidades montando o puzzle multidimensional; o esquadrinhamento dos paracontextos; o parapsiquismo qualificado e aplicado de maneira interassistencial; a percepção das parapautas; o atilamento paracontextual acrescido da inteligência interassistencial; a perspicácia em
perceber a reurbanização extrafísica vindoura; a projetabilidade lúcida; os parabastidores captados
pelas paratestemunhas; o paradesconfiômetro; o protagonismo extrafísico; a pararresiliência necessária aos desafios da interassistência multidimensional; a imperturbabilidade nas parademandas extrafísicas críticas; a megainteligência paracontextual dos evoluciólogos e Serenões aplicada
à reurbanização extrafísica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo atilamento-discernimento; o sinergismo intrafisicalidade-extrafisicalidade; o sinergismo Percucienciologia-Profilaxiologia.
Principiologia: o princípio da conexão interdimensional; o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio de os fatos e parafatos
corroborarem a tomada de decisão.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) necessário em qualquer dimensão
consciencial; o código de conduta extrafísica.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria do paracorpo do autodiscernimento; a teoria da concausalidade interdimensional.
Tecnologia: as técnicas projetivas; as técnicas de abordagem extrafísica; a técnica do
detalhismo indicativa da inteligência paracontextual aplicada; a técnica da exaustividade necessária às avaliações dos contextos interdimensionais.
Voluntariologia: o voluntariado e o paravoluntariado conscienciológicos aplicando
a inteligência paracontextual.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: os efeitos das parextrapolações perceptivas; o efeito dominó da percepção
dos paracontextos.
Neossinapsologia: as paraneossinapses oriundas das vivências interdimensionais.
Ciclologia: o ciclo intermissão-intrafisicalidade; o ciclo inteligência intraconsciencial–
–inteligência interconsciencial.
Enumerologia: os parabastidores; os paracenários; os parambientes; as paraconjunturas; os pararacontextos; a pararraiz; a paraprocedência.
Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio inteligência-trafor.
Interaciologia: a interação chispa discernidora–chispa cosmovisiológica; a interação
agenda-agendex; a interação comunin-comunex; a interação atos-fatos-parafatos.
Crescendologia: o crescendo técnica-paratécnica; o crescendo psicografia-pangrafia;
o crescendo inteligência contextual–inteligência paracontextual.
Trinomiologia: o trinômio saber ouvir (paraouvidos)–saber enxergar (paraolhos)–saber
interpretar (paraintenção); o trinômio conscin–conscin projetada–consciex.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio (tarístico) informação certa–hora certa–local certo–linguagem certa.
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Antagonismologia: o antagonismo intrafisicalidade / extrafisicalidade; o antagonismo
parapsicose pós-dessomática / inteligência paracontextual.
Paradoxologia: o paradoxo de a consciência dessomada poder ignorar a própria condição de consciex; o paradoxo de a consciência com manifestação multiveicular poder apresentar
vida trancada.
Politicologia: a lucidocracia; a discernimentocracia; a conscienciocracia; a projeciocracia; a cosmoeticocracia; a democracia ideativa; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao desenvolvimento da inteligência evolutiva.
Filiologia: a cosmovisiofilia; a percucienciofilia; a coerenciofilia; a conviviofilia; a cognofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a remissão da parapercepciofobia.
Sindromologia: a resolução da síndrome da dispersão consciencial do gênio parapsíquico.
Maniologia: a mania de “pagar mico” e dar vexame nas manifestações extrafísicas.
Mitologia: a mitificação da paraperceptilidade pelas religiões.
Holotecologia: a parapsicoteca; a experimentoteca; a cognoteca; a traforoteca; a mentalsomatoteca; a projecioteca; a parafenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercucienciologia; a Parapercepciologia; a Multidimensiologia; a Autodiscernimentologia; a Extrafisicologia; a Intrafisicologia a Autodiscernimentologia;
a Intermissiologia; a Traforologia; a Projeciologia; a Experimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin superdotada evolutivamente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens paraethologus; o Homo sapiens scrutinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens paraprocedens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens
projectius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens paratechnicus; o Homo sapiens paraperceptivus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: inteligência paracontextual básica = aquela da conscin jejuna nas primeiras projeções lúcidas; inteligência paracontextual avançada = aquela da consciex veterana na
condução de parexcursões interplanetárias.
Culturologia: a cultura cosmovisiológica; a cultura parapsíquica evolutiva; a cultura
da inteligência evolutiva aplicada diuturnamente; a Paraculturologia; a cultura da educação multidimensional.
Caracterologia. Atinente à Superdotaciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
14 características traforistas da consciência dotada de significativo percentual de inteligência paracontextual:
01. Acolhimento: quanto à diversidade das consciências intra e extrafísicas.
02. Anticomocionalismo: quanto às situações emocionalmente consternadoras.
03. Antidispersividade: quanto à fartura de estímulos da Socin e das Sociexes.
04. Antivitimização: quanto aos acontecimentos pessoais desfavoráveis.
05. Atilamento: quanto às interações multidimensionais.
06. Autocomedimento: quanto à reatividade interdimensional.
07. Autocosmoeticidade: quanto ao sigilo sobre as consciências envolvidas.
08. Autodesassedialidade: quanto aos ataques extrafísicos eventuais.
09. Autodidatismo: quanto à complexidade consciencial.
10. Autodiscernimento: quanto à aplicação da máxima lucidez.
11. Autorganização: quanto à vida multidimensional.
12. Autossinalética energoparapsíquica: quanto ao rastreamento dos ambientes.
13. Mentalsomaticidade (autorado tarístico): quanto aos esclarecimentos críticos às
conscins e consciexes.
14. Ortopensenidade: quanto aos contextos e paracontextos nosográficos.
Casuisticologia. No capítulo “Manifestação Pública Extrafísica” do livro Projeções da
Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico (2002), o autor, projetor veterano, relata a própria postura de camuflagem e comedimento em meio a evento na comunex de características patológicas. Tal posicionamento é indicativo da inteligência paracontextual da conscin durante projeção lúcida.
Competenciologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, na condição de exemplos, em ordem alfabética, 4 comportamentos denotadores da competência interassistencial da
consciência atilada quanto aos contextos e paracontextos:
1. Docência. A percuciência do professor de Conscienciologia respondendo mais às
consciexes e menos às conscins-alunas de curso tarístico.
2. Infiltração. A discrição do infiltrado cosmoético ao silenciar perante assistência realizada às conscins gestoras de empresa em situação crítica.
3. Omissuper. A omissão superavitária do epicon lúcido ao dosar as informações parapercebidas, evitando a ultrapassagem do limite do assistido.
4. Traforismo. A atitude desprendida da conscin superdotada ao errar de maneira proposital para não constranger os compasseiros evolutivos com a própria genialidade evolutiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inteligência paracontextual, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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Atilamento: Atilamentologia; Homeostático.
Concausa extrafísica: Etiologia; Neutro.
Dualidade contrastante: Multidimensiologia; Neutro.
Extrafisicalidade: Multidimensiologia; Neutro.
Flexibilidade cognitiva: Multiculturologia; Neutro.
Inteligência: Conscienciometrologia; Neutro.
Inteligência interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Paraconscienciometria: Parapercepciologia; Neutro.
Paragafe: Extrafisicologia; Nosográfico.
Parângulo: Heuristicologia; Homeostático.
Parapsiquismo paraproxêmico: Parapercepciologia; Neutro.
Paravarredura cosmovisiológica: Intermissiologia; Homeostático.
Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
Quociente evolutivo: Conscienciometrologia; Neutro.
Senso de timing: Autolucidologia; Homeostático.

A UNIDADE DE MEDIDA DA INTELIGÊNCIA PARACONTEXTUAL É O ATILAMENTO MULTIDIMENSIONAL DA CONSCIÊNCIA INTRA OU EXTRAFÍSICA QUANTO ÀS AVALIAÇÕES
TÉCNICAS E ÀS ORTODECISÕES CRÍTICAS PONTUAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já utiliza razoável percentual pessoal de inteligência quanto aos paracontextos vivenciados? Quais os resultados interassistenciais obtidos?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página
381.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas
lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014;
páginas 139 e 140.
3. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 E-mail; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 termos;
alf.; 21 x 14 cm; br.; 6ª Ed.; rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
2002; páginas 93 a 96.

E. M. M.
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INTELIGÊNCIA PARAPSÍQUICA
(AUTOCOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inteligência parapsíquica é a capacidade de a conscin, homem ou mulher, vivenciar os parafenômenos, perceber e interpretar as realidades multidimensionais, relacionadas a si ou a outrem, de maneira lúcida, cosmoética e universalista.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra inteligência provém do idioma Latim, intelligentia, “inteligência;
entendimento; conhecimento; noção”. Apareceu no Século XIV. O elemento de composição para
procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo psíquico provém
também do mesmo idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, a vida, aos seres vivos, a alma”,
de psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século
XIX.
Sinonimologia: 1. Destreza autoparapsíquica. 2. Capacidade de parapsiquismo prático.
3. Parapsiquismo ativo. 4. Inteligência multidimensional.
Neologia. As 3 expressões compostas inteligência parapsíquica, inteligência parapsíquica inicial e inteligência parapsíquica avançada são neologismos técnicos da Autocogniciologia.
Antonimologia: 1. Desinteligência parapsíquica. 2. Mediunidade passiva. 3. Ignorância multidimensional.
Estrangeirismologia: o know-how parapsíquico; a intelligentsia paraperceptiva.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autocognição parapsíquica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; a autoidentificação dos lateropensenes; a lateropensenidade.
Fatologia: os múltiplos módulos de inteligência da consciência; a assunção do autoparapsiquismo; a desinibição parapsíquica; a evitação do acidente de percurso de origem parapsíquica; o autodesassombro influindo positivamente no desenvolvimento parapsíquico; o autodiscernimento descartando a religiosidade; o autoparapsiquismo eliminando o materialismo; a interpretação correta da mensagem (conteúdo) do parafenômeno (forma).
Parafatologia: a inteligência parapsíquica; o autodiscernimento paraperceptivo; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as autorretrocognições elucidativas; a clarividência enquanto experiência insofismável; a autovivência da projeção de consciência contínua; a sinalética energética parapsíquica pessoal decodificada; a influência imperceptível das consciexes
sobre as conscins; a autoconscientização multidimensional (AM); as diferentes modalidades parapsíquicas; os fenômenos de efeitos físicos; a ectoplasmia; a predisposição assistencial da conscin
sensitiva atraindo os amparadores extrafísicos; a maturidade parapsíquica; o autodidatismo parapsíquico; a erudição parapsíquica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo animismo-parapsiquismo; o sinergismo autocognição–
–inteligência parapsíquica; o sinergismo entre os múltiplos módulos de inteligência.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de toda conscin ser sensitiva.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) orientando o emprego da inteligência parapsíquica.
Teoriologia: a teoria das inteligências múltiplas.
Tecnologia: as técnicas de desenvolvimento da inteligência parapsíquica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;
o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo dos extrapolacionismos parapsíquicos; o efeito recinológico da autoconscientização multidimensional sobre a autocoerência.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas a partir do autoparapsiquismo.
Ciclologia: o ciclo percepção-parapercepção-interpretação; o ciclo análise-síntese aplicado às parapercepções.
Binomiologia: o binômio autoparapercepção-interpretação.
Interaciologia: a interação consciência-parafato; a interação percepção-parapercepção; a interação forma-conteúdo.
Crescendologia: o crescendo inteligência parapsíquica–inteligência evolutiva; o crescendo mediunidade inconsciente–inteligência parapsíquica.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio sentidos somáticos–atributos conscienciais–autoparapercepções.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo parapercepção de outrem / autoparapercepção;
o antagonismo heteroconfiança / autoconfiança; o antagonismo conscin casca grossa / conscin
sensitiva; o antagonismo realidade / autoimaginação; o antagonismo convicções / dúvidas.
Paradoxologia: o paradoxo do sensitivo desenvolvido evitando a autopesquisa; o paradoxo do pesquisador de parafenômenos evitando a autexperimentação; o paradoxo da conscin
clarividente consciexofóbica; o paradoxo do erudito eletronótico casca grossa.
Politicologia: a parapsicocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada na aquisição da inteligência parapsíquica.
Filiologia: a neofilia; a parapsicofilia; a projeciofilia; a cogniciofilia; a raciocinofilia.
Fobiologia: a espectrofobia; a parapsicofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome do oráculo; a superação da síndrome de Swedenborg.
Mitologia: o mito do parapsiquismo existir sem o animismo.
Holotecologia: a parapsicoteca; a fenomenoteca; a sinaleticoteca; a projecioteca; a cognoteca; a evolucioteca; a pensenoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Parapercepciologia; a Autexperimentologia; a Animismologia; a Descrenciologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Retrocogniciologia; a Amparologia; a Tenepessologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o intermissivista; o conscienciólogo; o epicon lúcido;
o tenepessista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o médium consciente; o animista;
o sensitivo.
Femininologia: a acoplamentista; a intermissivista; a consciencióloga; a epicon lúcida;
a tenepessista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a médium consciente; a animista;
a sensitiva.
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Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens multidimensionalis;
o Homo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: inteligência parapsíquica inicial = a relativa à identificação correta do
conteúdo associado à imagem percebida pela clarividência; inteligência parapsíquica avançada
= a relativa à autovivência da pangrafia.
Culturologia: a cultura do parapsiquismo assistencial.
Tabelologia. Segundo a Autodiscernimentologia, eis, em ordem alfabética, 10 posturas
pessoais ou atitudes antiparapsíquicas atravancadoras ao desenvolvimento da inteligência parapsíquica e os respectivos contrargumentos lógicos:
Tabela – Atitudes Antiparapsíquicas versus Contrargumentos Lógicos
Nos

Atitudes Antiparapsíquicas

01.

Anticosmoética

02.

Autalienação parafenomenológica

03.

Consciexofobia

04.

Conservantismo

05.

Leviandade

06.

Materialismo

07.

Menosprezo ao parapsiquismo

08.

Perfeccionismo

09.

Religiosidade

10.

Tanatofobia

Contrargumentos Lógicos
Construir futuro positivo exige atos cosmoéticos no presente
Ignorar parafato ou parafenômeno não
o torna falso ou irreal
Estudar as consciexes é estudar a própria
condição após a vida humana
Negar a automultidimensionalidade pressupõe autossabotagem de reciclagens intraconscienciais (recins)
Comprometer-se responsavelmente com
o próprio parapsiquismo predispõe a atuação de consciexes amparadoras
Opor-se à existência de seres invisíveis
aos olhos humanos é mera crença negando os possíveis efeitos
Empregar o autoparapsiquismo amplia
a cosmovisão, enriquecendo a vida humana intrafísica
Analisar os próprios erros ou equívocos,
inevitáveis na interpretação de parafenômenos, faz parte do autodidatismo parapsíquico
Fazer autexperimentos livre de dogmatismos permite conhecer de fato as pararrealidades multidimensionais
Descartar o corpo humano biológico é fato inarredável para qualquer conscin

Benefícios. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
5 condições pessoais ampliadas positivamente a partir do desenvolvimento e emprego da inteligência parapsíquica:
1. Assistencialidade. O incremento do rapport assistencial ao sentir e compreender com
profundidade os pensamentos, sentimentos e energias das conscins e consciexes assistidas.
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2. Autoconhecimento. A compreensão do próprio microuniverso consciencial.
3. Autoconscientização multidimensional. A eliminação gradativa da tanatofobia.
4. Autopancognição. O entendimento das leis do Universo Multidimensional quanto
à Holocarmologia.
5. Autorretrocognição. A recuperação de cons magnos intermissivos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inteligência parapsíquica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
02. Autocomprovação parapsíquica: Autoparapercepciologia; Neutro.
03. Autodiscernimento parapsíquico: Descrenciologia; Homeostático.
04. Engano parapsíquico: Autenganologia; Nosográfico.
05. Escala das parapercepções: Autoparapercepciologia; Homeostático.
06. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Manifestação parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.
08. Medo do autoparapsiquismo: Parapatologia; Nosográfico.
09. Parapercepciograma: Parapercepciologia; Neutro.
10. Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
11. Pedágio parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
12. Perfil parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
13. Semiparapercepção: Parapercepciologia; Nosográfico.
14. Solução parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
15. Subjetividade objetiva parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.

A INTELIGÊNCIA PARAPSÍQUICA PERMITE À CONSCIN
LÚCIDA ADQUIRIR E / OU FORTALECER CONVICÇÕES
PESSOAIS A RESPEITO DA MULTIDIMENSIONALIDADE,
SUBSTITUINDO A CRENÇA PELA AUTEXPERIMENTAÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já emprega a inteligência parapsíquica? Quais
proveitos evolutivos vem obtendo?
Bibliografia Específica:
1. Cirera, Miguel; Evolución de la Inteligencia Parapsíquica: El Desarrollo del Parapsiquismo como Medio para Alcanzar la Autosuficiencia Evolutiva; 472 p.; revisora Kao Pei Ru; 3 seções; 20 caps.; 36 enus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 45 websites; 161 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 10 a 17 e 314 a 430.
2. Couto, Cirlene; Contrapontos do Parapsiquismo: Superação do Assédio Interconsciencial rumo à Desassedialidade Permanente Total; pref. Waldo Vieira; revisoras Helena Araujo; & Erotides Louly; 208 p.; 2 seções; 18
caps.; 18 E-mails; 102 enus.; 48 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 17 websites; glos. 300 termos; 45 refs.;
alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 23 a 87.
3. Gardner, Howard; Inteligência: Um Conceito Reformulado (Intelligence Reframed); trad. Adalgisa Campos da Silva; 348 p.; 12 caps.; 153 refs.; 21 x 14 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 39 a 62.
4. Khalfa, Jean (Org.); A Natureza da Inteligência: Uma Visão Interdisciplinar (What is intelligence?); Antologia; trad. Luiz Paulo Rouanet; 212 p.; 8 caps.; 7 enus.; 2 esquemas; 8 fórmulas; 6 fotos; 4 gráfs.; 28 ilus; 9 microbiografias; 1 tab.; 1 filme; 59 refs.; 21 x 13,5 cm; br.; Fundação Editora da UNESP; São Paulo, SP; 1996; páginas 7 a 12.
5. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21
x 7 cm; enc.; 10a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 121 a 201, 352
a 355 e 357 a 360.

R. S.
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INTELIGÊNCIA PREVENTIVA
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inteligência preventiva é a capacidade, habilidade, perspicácia e atilamento da conscin, homem ou mulher, de discernir, antecipar-se, prevenir-se e acautelar-se perante
ocorrências no dia a dia, notadamente o nosográfico, com base na aplicação da autolucidez, autodiscernimento, sinalética energética e parapsíquica pessoal, assegurando a manutenção das automanifestações cosmoéticas e a plena consecução da proéxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra inteligência provém do idioma Latim, intelligentia, “entendimento; conhecimento”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo preventivo procede do idioma Francês,
préventif, e este do idioma Latim, praeventivus, “preventivo”. Surgiu em 1833.
Sinonimologia: 1. Inteligência antecipatória. 2. Inteligência profilática. 3. Inteligência
previdente.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo prever: autopreventiva; parapreventiva; prevenção; prevenida; prevenido; preveniente; prevenir; preventiva; preventivo; prevento; preventor; preventora; preventório.
Neologia. As 3 expressões compostas inteligência preventiva, inteligência preventiva
precoce e inteligência preventiva tardia são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Ignorância preventiva. 2. Negligência antiprofilática. 3. Asnice antiproexológica. 4. Estultícia antiprevidente. 5. Inadvertência evolutiva.
Estrangeirismologia: o checklist; o check-up médico anual; o backup; o follow-up preventivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à maturescência da Autoproexologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal preventivo; o holopensene pessoal proexogênico;
a reeducação da autopensenidade; o holopensene da Conscienciometrologia; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade preventiva; os prioropensenes; a prioropensenidade; as desintoxicações pensênicas profiláticas pró-compléxis.
Fatologia: a inteligência preventiva; a inteligência preventiva sendo utilizada para delinear o arcabouço evolutivo; a prevenção das posturas antiproéxis; a autoconscientização como
prevenção diuturna; o autodiscernimento das prioridades preventivas; a atenção aos detalhes no
dia a dia; o sobreaviso; o bloco de anotações; o domínio da informática básica; a compra e atualização diária do antivírus; a prevenção e precaução como técnicas de gestão; o esclarecimento
ajuizado; a sabedoria do cônscio; a prevenção na saúde; os níveis de prevenção primária, secundária e terciária de Leavell & Clark; a prevenção quaternária na evitação da iatrogenia; a prevenção financeira; a pesquisa na Enciclopédia da Conscienciologia; a alimentação orgânica evitando
a toxicidade invisível; a cremação como ato profilático; a prudência evidenciada na inteligência
de saber ouvir, falar e calar quando necessário; a amizade evitável; a fixação de residência na
Cognópolis Foz; a hiperacuidade da prevenção; o acautelamento ao viajar; o lazer periódico;
a impontualidade como expressão da imaturidade consciencial; os acidentes de percurso; a profilaxia dos acidentes; a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); o embotamento intelectual; a bancarrota por falta de pé-de-meia; o uso do Serviço de Apoio Existencial (SEAPEX)
da APEX; a experiência exitosa dos modelos evolutivos; a prevenção comunitária aplicada no
Conselho dos 500; as estratégias pessoais de prevenção de neoequívocos; a evitação da Des-
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viologia; a prevenção mútua; a prevenção como expressão da holomaturidade da consciência;
a advertência do amparador extrafísico; o acautelamento proexogênico.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o Curso Intermissivo (CI); o auxílio antecipatório do amparador; a autoparaperceptibilidade presciente; a expansão
mentalsomática preventiva; a sinalética energética e parapsíquica pessoal antecipatória; a prática
diária da interassistência; a prática da tenepes; o macrossoma pessoal; o emprego da inteligência
preventiva para o êxito seriexológico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo prevenção intraconsciencial–cautela extraconsciencial;
o sinergismo das várias inteligências pessoais confluindo com a inteligência evolutiva (IE).
Principiologia: o princípio da hiperacuidade da Conscienciologia na prevenção;
o princípio da perseverança pesquisística; o princípio da enumeração pesquisística; o princípio
do exemplarismo pessoal (PEP); o convívio sadio resguardado pelo princípio da admiração-discordância; o princípio da descrença; o princípio do “se algo não presta, não adianta fazer maquilagem”; o princípio da precaução.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) preventivo.
Tecnologia: a técnica da evitação de adversidades; a técnica da omissuper; a técnica do
circundamento do assunto; a técnica do encapsulamento parassanitário; as técnicas de sondagem
bioenergética; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da autorreflexão de 5 horas.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico como profilaxia da estagnação evolutiva.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da
sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório
conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Energossomatologia.
Efeitologia: os efeitos profiláticos do EV; os efeitos resolutivos imediatos do EV; os
efeitos estimulantes do EV; os efeitos fraternos do EV; os efeitos terapêuticos do EV; os efeitos
assistenciais do EV; os efeitos evolutivos do EV.
Ciclologia: o ciclo refletir-comedir-prevenir; o ciclo avaliação diagnóstica–ilação prognóstica–ação preventiva; o ciclo prevenção-terapêutica.
Enumerologia: a ação no momento evolutivo certo; a ação em local preciso; a ação da
decisão acertada; a ação pelas palavras assistenciais; a ação em companhias adequadas; a ação
com intenção cosmoética; a ação da prioridade evolutiva.
Binomiologia: o binômio examinar antes–agir depois; o binômio olhar prevenido–ação
cuidadosa; o binômio prevenção-provisão; o binômio hábitos preventivos–rotinas saudáveis.
Crescendologia: o crescendo inteligência incipiente–inteligência preventiva.
Trinomiologia: o trinômio preventivo cosmovisionário detalhismo-exaustividade-assertividade; o trinômio prevenção-cuidado-segurança; o trinômio prevenção-retidão-precisão; o trinômio autoprevenção-heteroprevenção-omniprevenção.
Antagonismologia: o antagonismo pensenosfera preventiva / pensenosfera impulsiva;
o antagonismo pensenosfera organizada / pensenosfera dispersiva.
Politicologia: a democracia pura na evitação da permanência viciosa e crônica nos cargos das entidades governamentais e não governamentais; a democracia inclusiva; a culturocracia;
a cientificocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a paradireitocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
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Sindromologia: a síndrome da fadiga crônica; a síndrome do ansiosismo; a síndrome
da mediocrização; a síndrome do infantilismo; a síndrome de burnout; a síndrome da Maria vai
com as outras; a síndrome da despriorização existencial.
Holotecologia: a prevencioteca; a teaticoteca; a discernimentoteca; a evolucioteca;
a prioroteca; a metodoteca; a acidentoteca; a intermissioteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Autoprevenciologia; a Autopriorologia; a Autexperimentologia; a Holomaturologia; a Holopesquisologia; a Autocriticologia; a Raciocinologia;
a Organizaciologia; a Autodiscernimentologia; a Autocosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a pessoa previdente; a conscin imprevidente; a conscin incauta;
a conscin alienada.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga;
a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens
megafocus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens pancognitor; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens polymathicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: inteligência preventiva precoce = o autoinvestimento existencial do jovem, moça ou rapaz, assumindo a vivência técnica da invéxis; inteligência preventiva tardia
= o autoinvestimento existencial do retomador de tarefa da própria proéxis, assumindo a vivência
da recéxis.
Culturologia: a Multiculturologia Preventiva; a cultura da longevidade humana produtiva; a cultura preventiva da Gerontologia; a cultura da Cuidadologia; a Culturologia da Holomaturologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a inteligência preventiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assepsia energética: Paraassepsiologia; Homeostático.
02. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
03. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
04. Hiperacuidade: Holomaturologia; Neutro.
05. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Inteligência longeva: Somatologia; Neutro.
07. Inteligência técnica: Tecnologia; Neutro.
08. Intempestividade: Parapatologia; Nosográfico.
09. Megaenfoque: Megaenfocologia; Neutro.
10. Megaprioridade: Megapriorologia; Homeostático.
11. Megarresponsabilidade: Paradireitologia; Homeostático.
12. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Preço do ideal: Holomaturologia; Homeostático.
14. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
15. Proexograma: Proexologia; Homeostático.

A INTELIGÊNCIA PREVENTIVA É FERRAMENTA ÚTIL, EFICAZ, INDECLINÁVEL PARA A CONSCIN NA CONSECUÇÃO
PLENA DA PROÉXIS E, APLICADA COM LUCIDEZ, EVITA
O INCOMPLÉXIS, A MELIN E OS DESVIOS DE PROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pagou algum preço por não ser preventivo nas
ações? Qual o preço pago?
Bibliografia Específica:
1. Garavaglia, Jan; Como Não Morrer; trad. Júlio de Andrade Filho; 304 p.; 12 caps.; 8 abrevs.; 21 enus.;
2 índices; 44 tabs.; 39 refs.; 21 x 14 cm; br.; Prumo; São Paulo, SP; 2008; páginas 14 a 138.
Webgrafia Específica:
1. Penna, Neidi Garcia; & Hecktheuer, Luíza Helena Rychecki; Vinho e Saúde: Uma Revisão; Artigo; Revista Pharmacia Brasileira; Infarma; Vol. 16; N. 1-2; Janeiro-Fevereiro, 2004; disponível em: <http://www.cff.org.br/revista.php?id=82&titulo=Revista+Pharmacia+Brasileira+N%C2%BA+41>; acesso em: 13.11.11.
2. Stanley, Leasa L.; & Mazier, M. J. Patricia; Potential Explantions for the French Paradox; Nutrition Research; Vol. 19; pages 3-15; disponível em: <http://www.nrjournal.com/article/S0271-5317(98)00167-5/abstract>; acesso
em: 13.11.11.

J. D.
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INTELIGÊNCIA PROEXOLÓGICA
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inteligência proexológica é a capacidade de a conscin intermissivista,
homem ou mulher, identificar, compreender, reconhecer e realizar satisfatoriamente a programação existencial pessoal, com o aproveitamento lúcido, perspicaz, eficiente e cosmoético dos próprios trafores, aportes existenciais e das oportunidades evolutivas na vida humana.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo inteligência vem do idioma Latim, intelligentia, “inteligência;
entendimento; conhecimento; noção”. Surgiu no Século XIV. O termo programação deriva também do idioma Latim, programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”. Apareceu no Século XX. A palavra existencial procede do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial; relativo ao aparecimento”, de existere,
“aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Surgiu
em 1898. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Discernimento existencial evolutivo. 2. Juízo proexológico. 3. Genialidade proéxica. 4. Hiperacuidade proexológica. 5. Tino proéxico.
Neologia. As 4 expressões compostas inteligência proexológica, inteligência proexológica elementar, inteligência proexológica intermediária e inteligência proexológica evoluída são
neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Obscuridade proexológica. 2. Apedeutismo proexológico. 3. Inépcia proéxica. 4. Infradotação proexológica. 5. Insciência proéxica. 6. Ininteligência evolutiva.
Estrangeirismologia: o know-how quanto à Proexologia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da proexialidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognição proexológica teática; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocionopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a inteligência proexológica; a autoconscientização proexológica; o emprego
dos atributos da inteligência na proéxis pessoal; o uso maduro do livre arbítrio a favor da consecução da proéxis; a qualidade das escolhas ou predileções existenciais; a adaptação sadia à vida
humana e ao momento evolutivo do grupocarma; o uso da racionalidade lógica; a autodisciplina
pró-evolutiva; a autorganização existencial; os bons hábitos e as rotinas úteis; o autoposicionamento de ponta; a audácia cosmoética aos desafios e às adversidades proexológicas; o autocomprometimento proexológico; a autodisponibilidade permanente para o cumprimento da autoproéxis; a utilização de estratégias evolutivas eficazes; o emprego do calculismo cosmoético; o senso
de priorização evolutiva e do timing dos trabalhos proexológicos; a autovivência do pragmatismo
evolutivo; a busca pela conquista de metas evolutivas na intrafisicalidade; o megafoco proexológico vivenciado; o gerenciamento evolutivo da autoproéxis; a gestão inteligente dos recursos econômicos, sociais e culturais disponíveis; o entendimento amplo e as abordagens profiláticas quanto à Desviaciologia; o autenfrentamento proexológico teático; a superação evolutiva de contratempos existenciais; o combate às atitudes antiproéxis; a ampliação da perspicácia proexológica;
os esforços pessoais para a dinamização dos autempenhos proexológicos; a ampla taxa de acertos
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evolutivos; os autobalanços ou inventários existenciais periódicos; o atilamento para a sustentação do labor proexológico; o estabelecimento da autoprevisão existencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o emprego da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a aplicação lúcida e cosmoética dos autoconhecimentos multidimensionais na proéxis pessoal; o compasso das ações entre a conscin proexista e o amparador extrafísico de função; a paravisão da autoproéxis.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo hiperlucidez proéxica–autocentramento consciencial;
o sinergismo cognoscibilidade útil–aplicabilidade proéxica; o sinergismo paracognição intermissiva–expertise proexológica; o sinergismo autodomínio existencial–traquejo proéxico.
Principiologia: o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da proéxis aplicada com discernimento; a teoria da inteligência
evolutiva (IE); a teoria da evolução consciente.
Tecnologia: as técnicas de ampliação da lucidez; as técnicas de recuperação dos cons
magnos; a técnica de viver evolutivamente.
Voluntariologia: o upgrade da inteligência proexológica pela dedicação lúcida e contínua ao voluntariado tarístico na Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autoparapercepciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia.
Efeitologia: os efeitos autevolutivos da autovivência de série de aprendizados existenciais; os efeitos da aplicação de lições intermissivas no cumprimento da autoproéxis; os efeitos
cognitivos e paracognitivos da realização de empreendimentos autoproexológicos.
Neossinapsologia: as neossinapses próprias das experiências proexológicas; a aquisição de neossinapses no cumprimento diário da autoproéxis; as neossinapses conscienciológicas
propiciando o aprofundamento e expansão da lucidez quanto à Autoproexologia teática; a vivência da inteligência proexológica maior a partir do reacesso às paraneossinapses intermissivistas;
as paraneossinapses da completude existencial.
Ciclologia: o ciclo cognitivo experienciar-aprender-saber; o ciclo da autoconsciencialidade proexológica insciência-cognoscência-hiperlucidez.
Binomiologia: o binômio autodespertamento proexológico–autoparapercuciência teática das habilidades paragenéticas; o binômio autequilíbrio–práxis proexológica.
Interaciologia: a interação cognição-paracognição; a interação proexista-evoluciólogo;
a conjugação vivenciada na interação retroproéxis–proéxis atual.
Trinomiologia: o trinômio inteligência evolutiva–inteligência intermissiva–inteligência
proexológica; o trinômio flexibilidade–racionalidade–calculabilidade proéxica.
Polinomiologia: o polinômio cognitivo background multiexistencial–background intermissivo–background proexológico–background pós-multicompléxis.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada na busca do autodiscernimento na realização
da programação existencial pessoal.
Filiologia: a autocogniciofilia; a conscienciofilia; a neofilia; a decidofilia; a parapsicofilia; a raciocinofilia; a teaticofilia; a maxiproexofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a autocura da proexofobia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome do desviacionismo.
Holotecologia: a proexoteca; a lucidoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca; a intermissioteca; a cosmoeticoteca; a discernimentoteca.
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Interdisciplinologia: a Proexologia; a Cogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Autopriorologia; a Criteriologia; a Autocoerenciologia; a Experimentologia;
a Parapercepciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens
interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: inteligência proexológica elementar = a do proexista incompletista; inteligência proexológica intermediária = a do proexista desperto completista; inteligência proexológica evoluída = a megagenialidade proéxica do evoluciólogo multicompletista.
Culturologia: a cultura da Proexologia.
Aplicações. Eis, na ordem alfabética, 10 exemplos de aplicações da inteligência proexológica podendo ser empregada pela conscin intermissivista lúcida para diversas utilidades na existência humana:
01. Atividades. O emprego da inteligência proexológica na gestão das áreas da vida humana e das frentes de trabalho interassistenciais.
02. Autorganização. O emprego da inteligência proexológica na autorganização quanto
ao planejamento e realização, por etapas, dos paradeveres da autoproéxis.
03. Bases. O emprego da inteligência proexológica na edificação das próprias bases essenciais de autossustentação proexológica, de natureza física, emocional, energética, parapsíquica
e mental na intrafisicalidade.
04. Deliberações. O emprego da inteligência proexológica às deliberações pessoais relativas ao caminho evolutivo a seguir na existência intrafísica.
05. Duplismo. O emprego da inteligência proexológica na formação e sustentação conjunta da dupla evolutiva (DE).
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06. Estratégias. O emprego da inteligência proexológica na definição e prática de estratégias evolutivas para o cumprimento correto da proéxis pessoal.
07. Gescons. O emprego da inteligência proexológica na produção de pesquisas e obras
conscienciológicas escritas.
08. Recins. O emprego da inteligência proexológica na instauração de autorrecins programadas e contínuas, imprescindíveis à consecução da autoproéxis.
09. Recursos. O emprego da inteligência proexológica no aproveitamento profícuo dos
próprios recursos conscienciais, econômico-financeiros e tempo cronológico.
10. Técnica. O emprego da inteligência proexológica na autovivência prática da inversão ou reciclagem existencial.
Atos. A inteligência proexológica prática evidencia-se por meio de 3 manifestações pensênicas básicas da conscin proexista, listadas em ordem alfabética:
1. Autodeterminação cosmoética: o autoposicionamento cosmoético definido e mantido pela conscin empenhada na própria evolução.
2. Autopriorização evolutiva teática: o estabelecimento e a realização dos objetivos
evolutivos pessoais.
3. Senso de paradever intermissivo: a autorresponsabilidade com os próprios compromissos firmados da autoproéxis.
Perfil. Mediante a Perfilologia, eis, na ordem alfabética, 10 traços-força (trafores), qualidades ou habilidades destacáveis no perfil da conscin proexista possuidora de inteligência proexológica a maior:
01. Autabnegação cosmoética.
02. Autodisciplina evolutiva.
03. Automotivação sadia.
04. Comunicação interconsciencial.
05. Criatividade evolutiva.
06. Cultura razoável.
07. Domínio das energias conscienciais (ECs).
08. Exposição cosmoética.
09. Organização existencial.
10. Senso de renúncia (omissão superavitária).
Tabelologia. Eis 14 confrontos entre a inteligência proexológica primária e inteligência
proexológica avançada para a avaliação autocrítica, em ordem alfabética:
Tabela – Teste da Inteligência Proexológica
Nos

Inteligência Proexológica Primária

01.

Apego à carreira profissional
Ausência de registros do
autorrendimento proexológico
Ancoragem à zona ilusória de
conforto pessoal
Descontinuidade das tarefas
evolutivas da proéxis pessoal
Desperdício maior de aportes
autoproexológicos
Falta de prospectiva cosmoética
autevolucionária, existencial

02.
03.
04.
05.
06.

Inteligência Proexológica Avançada
Desambição carreirística
Realização periódica da produmetria autoproxológica
Investimento na intensificação da
recuperação dos próprios cons
Cumprimento ininterrupto das
incumbências da autoproéxis
Gerência inteligente de aportes existenciais
pessoais
Composição de autoprospectiva racional,
evolutiva e proexológica
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Nos
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Inteligência Proexológica Primária
Inexistência de plano de ação ou vida
pessoal desorganizada
Maior esbanjamento do tempo
proexológico
Manutenção da hipoacuidade quanto à
autoproéxis
Negligência quanto ao uso do potenciais
parapsíquicos evolutivos
Predomínio da desorganização
intelectual ou mentalsomática
Realização tardia da reciclagem
existencial
Sustentação da autovontade débil ou
patológica antiproéxis
Volatilidade de relacionamentos
afetivo-sexuais pessoais ou solteirice

Inteligência Proexológica Avançada
Planificação estratégica da vida
humana
Aproveitamento elevado do tempo
proexológico
Autolucidez proexológica pragmática
crescente e contínua
Emprego do autoparapsiquismo
cosmoético e útil
Autovivência da acumulação teática
desde a juventude
Autexemplarismo construtivo da
inversão existencial
Priorização inteligente da volição
homeostática pró-proéxis
Constituição de dupla evolutiva sadia,
eficaz e produtiva

Teste. Em você predomina a inteligência proexológica primária ou avançada?
Resultado. A conscin proexista lúcida ao empregar a inteligência proexológica, em alto
nível, viabiliza ações profiláticas contra a repetição de experiências passadas patológicas (automimese existencial dispensável) e possibilita a obtenção do completismo existencial – a realização
na existência humana das atribuições assumidas no Curso Intermissivo (CI).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inteligência proexológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
02. Atilamento: Atilamentologia; Homeostático.
03. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
04. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autolucidez proexológica: Proexologia; Homeostático.
06. Autoprevisão existencial: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Dupla acumulação: Autodiscernimentologia; Homeostático.
08. Know-how evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
09. Inteligência: Conscienciometrologia; Neutro.
10. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Inteligência financeira proexogênica: Proexologia; Neutro.
12. Inteligência resolutiva: Autodiscernimentologia; Homeostático.
13. Planejamento milimétrico: Autoproexologia; Homeostático.
14. Preparação proexológica: Proexologia; Homeostático.
15. Prioridade proexológica: Autoproexologia; Homeostático.
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COM O ACÚMULO DE AUTEXPERIÊNCIAS EVOLUTIVAS,
ADQUIRIDAS ATRAVÉS DOS AUTESFORÇOS DA CONSCIÊNCIA LÚCIDA, AMPLIAM-SE O NÍVEL E A QUALIDADE DE APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA PROEXOLÓGICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia o desnorteamento e a indecisão ou a autocentragem e a determinação evolutiva na consecução da autoproéxis? Quais os resultados frutíferos da assunção e aplicação da própria inteligência proexológica?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; revisor Alexander Steiner; 232 p.; 100 caps.; 15 E-mails;
103 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 123 questionamentos; 2 websites; 14 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 41, 176 e 177.
2. Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572
p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5
x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 77, 113, 177, 284, 334, 487,
1.034 e 1.132.
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 212.
4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 1.064.
5. Idem; 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.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 9 a 11, 20 a 22 e 56.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana
Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.;
272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos;
5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 381 e 575.

R. D. R.
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INTELIGÊNCIA PROJECIOLÓGICA
(AUTOPROJECIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inteligência projeciológica é a habilidade de a conscin, homem ou mulher, atuar, compreender, interpretar, ensinar e resolver problemáticas relativas ao universo da
pesquisa teórica e experimentação prática da Projeciologia, de maneira lúcida e cosmoética, evidenciada na organização, modus operandi, sistematização, registros, publicações e interações assistenciais, resultando no aproveitamento evolutivo máximo de toda e qualquer ocorrência e paraocorrência vivenciada.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra inteligência provém do idioma Latim, intelligentia, “inteligência;
entendimento; conhecimento; noção”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo projeção procede
igualmente 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 mesmo Século XVIII. O elemento de composição logia deriva do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Raciocínio projeciológico. 2. Competência projeciológica. 3. Hiperacuidade projeciológica. 4. Percuciência projecional.
Neologia. As 3 expressões compostas inteligência projeciológica, inteligência projeciológica jejuna e inteligência projeciológica desenvolvida são neologismos técnicos da Autoprojeciologia.
Antonimologia: 1. Desinteligência projetiva. 2. Ignorância projeciológica. 3. Desvalorização projeciológica. 4. Atecnia projeciológica. 5. Sonegação projeciológica. 6. Projeciofobia.
7. Teorização projetiva.
Estrangeirismologia: o modus vivendi projeciológico; o modus faciendi inteligente;
o modus operandi otimizado do Projectarium pessoal; a awareness projeciológica; a compreensão da ciência por trás do approach assistencial extrafísico; o élan permanente quanto às autoprojeções; as circunstâncias quis, quid, ubi, quibus auxilis, cur, quomodo e quando.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à projetabilidade na evolução consciencial.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Autoprojetabilidade: empreendimento evolutivo.
Ortopensatologia: – “Intelig ncia. A inteligência de primeira ordem é a parapsíquica,
multidimensional, cosmovisiológica, evolutiva”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal projeciogênico; a autopensenização projeciológica; o holopensene organizado; a organização holopensênica; o holopensene pessoal técnico; os
tecnopensenes; a tecnopensenidade; o holopensene pessoal assistencial; os assistenciopensenes;
a assistenciopensenidade; o holopensene descrenciológico; a pensenização descrenciológica;
o holopensene parapedagógico; a pensenidade parapedagógica; o holopensene detalhista; a pensenidade detalhista; o holopensene evolutivo; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene cosmoético; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; o holopensene paraterapêutico; a pensenidade paraterapêutica; as associações pensênicas; a autopensenização analógica.
Fatologia: a intelectualidade projeciogênica; a criação e utilização de metodologias projeciogênicas; o registro inteligente dos experimentos projetivos; a docência projeciológica; a autexposição auto e heteroprojeciogênica; a didática projetiva; as associações ideativas; a intencio-
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nalidade assistencial; o condição do projetor sem inteligência projeciológica; a autodisciplina;
o autesforço; a vontade inabalável; a organização eficaz; o foco nos estudos prioritários relativos
à Projeciologia; a priorização evolutiva; o roteiro evolutivo; as metas claras; a autocoerência intermissiva; a precocidade nos experimentos técnicos projetivos; a condição de inversor projetor;
o primeiro discernimento; a tridotação consciencial; a criação de neoverpons; a conduta cosmoética; a Cosmoética.
Parafatologia: a inteligência projeciológica; a autoprojetabilidade lúcida; a identificação
dos padrões nos autexperimentos projetivos; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o fato de o fenômeno projetivo por si só ser secundário; a projetabilidade egoísta; a Para-História de projetor lúcido; a projecioterapia; a parapedagogia; a projetabilidade assistencial; a projetabilidade diária; a condição do Serenão enquanto hipótese de exemplo máximo de inteligência
projeciológica; o contato crescente com dimensões extrafísicas mais sutis; o contato crescente
com amparadores extrafísicos de função; a parapreensão do conteúdo do fenômeno; a possibilidade da ofiex pessoal; o parapsiquismo intelectual; o parataquipsiquismo; a autotaquirritmia extrafísica; a autoconsciência contínua; a inteligência evolutiva (IE); a maturidade consciencial; a autoconscientização multidimensional (AM).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das associações de ideias durante as pesquisas projetivas
teóricas e práticas; o sinergismo inteligência evolutiva–inteligência projeciológica enquanto propulsor da evolução pessoal; o sinergismo autocientificidade-autodeterminação-autorganização-autodisciplina-continuísmo; o sinergismo prática projetiva–registro técnico; o sinergismo projetabilidade lúcida (PL)–desenvolvimento parapsíquico.
Principiologia: o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio do austesforço contínuo; o princípio da descrença (PD); o princípio da autocriticidade; o princípio da racionalidade; o princípio da evolução consciencial; o cumprimento da proéxis pessoal enquanto princípio
central do projeciólogo; o princípio do devagar e sempre; os princípios cosmoéticos; os princípios assistenciais; os princípios evolutivos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: o 1% necessário de teoria conjuntamente com os 99% de prática.
Tecnologia: a técnica da projeciografia detalhista; a técnica do alvo mental projetivo
utilizada inteligentemente; a inteligência criadora de neotécnicas projetivas.
Voluntariologia: a disponibilidade para o voluntariado em excursões extrafísicas assistenciais; a conscin-cobaia projeciológica voluntária; o docente-voluntário; o autor-voluntário;
o preceptor-voluntário.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório
conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o Projectarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Projetores Lúcidos.
Efeitologia: o efeito evolutivo da postura assistencial inteligente enquanto projetado;
o efeito do aproveitamento inteligente das experiências projetivas na aceleração do desenvolvimento parapsíquico pessoal.
Neossinapsologia: as neossinapses da inteligência projeciológica; as reincidências projetivas constantes fortalecendo o desenvolvimento da neossinapse projeciológica.
Ciclologia: o ciclo projetivo lúcido.
Enumerologia: a organizabilidade; a autocientificidade; a autocriticidade; a autoprioridade; a autotecnicidade; a comunicabilidade; a interassistencialidade. O uso anticosmoético da
autoprojetabilidade; o uso egoísta da autoprojetabilidade; o uso secreto da autoprojetabilidade;
o não uso da autoprojetabilidade; o uso evolutivo da autoprojetabilidade; o uso interassistencial
da autoprojetabilidade; o uso cosmoético da autoprojetabilidade.
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Binomiologia: o binômio tarístico inteligência parapedagógica–inteligência projeciológica; o binômio evolutivo projetabilidade–desenvolvimento parapsíquico; o binômio produtivo
autorganização-autodisciplina; o binômio evolutivo inteligência evolutiva–inteligência projeciológica; o binômio verponológico criatividade–inteligência evolutiva.
Interaciologia: as interações inteligentes do projetor lúcido com as consciências assistidas extrafisicamente; a interação parapedagogo projetor lúcido–alunos; a interação projecioterapeuta-paraevoluciente; a interação cérebro-paracérebro; a interação entre todas as inteligências integrando a inteligência evolutiva.
Crescendologia: o crescendo da maturidade da conscin ao longo do desenvolvimento
projeciológico; o crescendo permanente do desenvolvimento da projetabilidade; o caminho crescente universal, sem restrição, para a inteligência projeciológica.
Trinomiologia: a agilidade eficaz no trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio preguiça-covardia-acomodação; o trinômio autolucidez-autocrítica-autodiscernimento; o trinômio produtivo planejamento-consecução-resultados; o trinômio metodologia-raciocínio-conhecimento.
Polinomiologia: a amabilidade expressa pelo polinômio assistencial postura-olhar-voz-gesto utilizado intra e extrafisicamente.
Antagonismologia: o antagonismo inteligência eletronótica / inteligência projeciológica; o antagonismo projetabilidade egoísta / projetabilidade avançada; o antagonismo paradigma
materialista / paradigma consciencial.
Politicologia: a meritocracia; a assistenciocracia; a projeciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a autorganizaciofilia; a autodisciplinofilia; a projeciofilia; a interassistenciofilia; a evoluciofilia; a parapsiquismofilia; a tecnofilia; a cosmoeticofilia; a voliciofilia; a intraconscienciofilia; a metodofilia.
Fobiologia: a espectrofobia; a autexposiciofobia; a autopesquisofobia; a autevoluciofobia; a autolucidofobia; a leiturofobia; a tanatofobia; a parapsiquismofobia; a voliciofobia.
Holotecologia: a projecioteca; a evolucioteca; a parapedagogoteca; a mentalsomatoteca;
a prioroteca; a tecnoteca; a discernimentoteca.
Interdisciplinologia: a Autoprojeciologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Assistenciologia; a Parapedagogia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Projeciologia; a Parapsiquismologia; a Organizaciologia; a Energossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o projetor consciente; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a projetora consciente; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;
a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
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a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens
volitivus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: inteligência projeciológica jejuna = a do projetor lúcido iniciante, bem
intencionado, ainda vivenciando experiências mais simples; inteligência projeciológica desenvolvida = a do projetor lúcido veterano, autocoerente, técnico em projetabilidade assistencial, vivenciando continuamente o contato com o amparo extrafísico de função.
Culturologia: a cultura do estudo; a cultura assistencial; a cultura parapedagógica;
a cultura proexológica; a cultura conscienciológica; a cultura invexológica; a cultura autoral;
a cultura intelectual; a cultura mentalsomática; a cultura racional.
Maturologia. Muito além do domínio técnico da habilidade em promover o fenômeno
projetivo, o mais relevante na inteligência projeciológica é o nível de lucidez, maturidade consciencial e o senso evolutivo do projetor.
Competenciologia. Com enfoque na Projeciologia, eis, na ordem alfabética, por exemplo, 7 ações cosmoéticas realizadas pelo projetor detentor da inteligência projeciológica desenvolvida:
1. Assistir: conhece as técnicas mais eficazes dentro de contexto pessoal para melhor assistir quando projetado.
2. Divulgar: busca escrever neoconstructos tarísticos a partir das próprias experiências
e publicá-los, de preferência doando os direitos autorais. Verba volant, scripta manent.
3. Ensinar: sabe ensinar essa habilidade aos interessados, explicitando a postura cosmoética do projetor ideal. Qui ne dit mot, consent.
4. Interpretar: sabe “ligar os pontos” durante a interpretação das próprias experiências,
angariando lições evolutivas e acelerando o próprio desenvolvimento projetivo.
5. Persistir: trabalha com dedicação, disciplina, continuísmo e determinação para alcançar novos patamares. Labor omnie vincit improbus.
6. Pesquisar: relaciona habilmente o processo pesquisístico ao tema, encontrando material adequado sempre necessário e debruçando-se sem preguiça mental sobre o estudo do
mesmo.
7. Sistematizar: arquiteta estrategicamente, de acordo com insights, inspirações, raciocínio lógico, bagagem intelectual, inteligência e astúcia, os próprios sistemas com os quais funcionará o labcon projetivo, promovendo assim a hiperaceleração do autodesenvolvimento projetivo.
Desperdício. De nada adianta às conscins conseguir projeções conscientes sem qualquer
aproveitamento evolutivo das mesmas, seja para si ou para os outros. Nesse ponto, vale ao pesquisador questionar-se quanto ao próprio nível de maturidade e priorização evolutiva.
Priorização. A Projeciologia é maior em importância quando se comparada ao fenômeno, por si só, do desprendimento voluntário do psicossoma em relação ao corpo físico. Tal fato
ocorre à grande maioria das consciências, humanas e subumanas, neste Planeta, ainda quase sempre inconscientemente.
Projeciologia. Esta ciência, no entanto, ganha valor singular quando somada ao estudo
da consciência, de maneira integral. A prática do fenômeno somente é ainda vazia em significado

Enciclopédia da Conscienciologia

12886

evolutivo, podendo ser por vezes anticosmoética, se não vier acompanhada da Evoluciologia, Assistenciologia, Proexologia e demais estudos prioritários aos intermissivistas.
Desenvolvimento. Há, portanto, o campo vasto para ser vivenciado dentro do autodesenvolvimento projetivo, ultrapassando as vivências de fenômenos parapsíquicos iniciais, às quais
tantos se prendem por mais tempo, desperdiçando energias conscienciais.
Metas. Eis, em ordem alfabética, por exemplo, listagem de 12 vivências ou metas prioritárias, desafiadoras e avançadas a serem alcançadas pelos intermissivistas ao longo do desenvolvimento projetivo:
01. Comunex. A visitação a comunexes avançadas.
02. Descoincidência. A vivência da descoincidência vígil autoconsciente.
03. Hiperacuidade. O estado de autoconsciência contínua.
04. Holobiografia. O acesso à holomemória através de autorretrocognições sadias.
05. Impacto. A surpreendência causada por visita a parambiente ampliador da cosmovisão.
06. Megaencontros. A entrevista lúcida e aproveitada com consciex mais evoluída.
07. Mentalsoma. A vivência transformadora de projeções avançadas de mentalsoma.
08. Ofiex. A conquista da ofiex pessoal.
09. Proéxis. A pesquisa aprofundada das cláusulas pétreas da autoproéxis.
10. Profissionalismo. A condição profissional do projetor assistente técnico.
11. Rotina. A habilidade de se projetar diariamente, se necessário.
12. Tecnicidade. A condição de autoprojetabilidade técnica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inteligência projeciológica, 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. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
04. Base intrafísica: Projeciologia; Neutro.
05. Catálise da projetabilidade: Projeciologia; Homeostático.
06. Desenvolvimento projetivo: Autoprojeciologia; Homeostático.
07. Estudo projeciocrítico: Projeciologia; Neutro.
08. Inabilidade projetiva: Projeciologia; Neutro.
09. Inteligência: Conscienciometrologia; Neutro.
10. Inteligência resolutiva: Autodiscernimentologia; Homeostático.
11. Inteligência técnica: Tecnologia; Neutro.
12. Lucidez extracorpórea: Projeciologia; Neutro.
13. Projeciofilia: Projeciologia; Homeostático.
14. Projeciometria: Projeciologia; Neutro.
15. Sinergismo projeção lúcida–interassistencialidade: Projeciologia; Homeostático.

A INTELIGÊNCIA PROJECIOLÓGICA REFLETE O NÍVEL
DE COERÊNCIA DO INTERMISSIVISTA, JÁ MADURO PARA
A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS PROJETIVAS PRIORITÁRIAS, AMPLIANDO A ASSISTENCIALIDADE COSMOÉTICA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza evolutivamente a inteligência projeciológica pessoal? Possui discernimento para compreender as abordagens prioritárias no universo da
Projeciologia?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1 foto; 43 ilus.; 1 microbiografia;
1 sinopse; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; Instituto Internacional de
Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 352, 355, 360, 364, 366, 374, 377, 379, 381,
384, 386, 389, 393, 399, 488, 490, 541, 552, 560, 584, 647, 652, 659, 660, 667, 686, 716, 730, 747, 753, 768 a 770, 776,
778, 780, 782, 795, 805, 807, 923 e 994.

J. A. B.
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INTELIGÊNCIA RESOLUTIVA
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inteligência resolutiva é a habilidade, discernimento, perspicácia, interpretação e acuidade desenvolta da conscin, homem ou mulher, capaz de definir, determinar
e deliberar a respeito das manifestações mais relevantes e evolutivamente mais produtivas à consecução da autoproéxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra inteligência provém do idioma Latim, intelligentia, “entendimento; conhecimento”. Apareceu no Século XIV. O termo resolução vem do mesmo idioma Latim,
resolutio, “ação de desatar; libertação; decomposição; dissolução; suspensão; anulação; relaxamento; soltura”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Inteligência decisória. 2. Inteligência deliberativa. 3. Inteligência
determinativa. 4. Inteligência definidora. 5. Habilidade de autoposicionamento.
Neologia. As 3 expressões compostas inteligência resolutiva, inteligência resolutiva precoce e inteligência resolutiva tardia são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Desinteligência resolutiva. 2. Apedeudismo decisório. 3. Inapetência deliberativa. 4. Incompetência determinativa. 6. Inabilidade de autodefinição. 7. Incapacidade autocondutora. 5. Resolutividade imatura.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; o strong profile; a strength of purpose; o loc
interno; o principium prioritarius.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade consciencial das prioridades cosmoéticas evolutivas.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Autopriorologia:
Megafocologia Permanente.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas pertinentes ao assunto:
1. “Autodeterminação. A autodeterminação é o agente intraconsciencial mais eficaz
para eliminar os impasses, os dilemas, dúvidas e conflitos da consciência”.
2. “Decisão. O mais sério na definição do destino é a hora da resolução teática e cosmoética”.
3. “Resolução. A melhor resolução é aquela gerada pelo pararraciocínio ou a Paramatematicologia da autoponderação”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorresolutividade cosmoética; o holopensene
pessoal da autodeterminação evolutiva; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade;
os autocriticopensenes; a autocriticopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os proexopensenes;
a proexopensenidade; a pressão holopensênica da Socin Patológica influenciando a conscin incauta na tomada de decisões críticas; a formação dos holopensenes pró-autorrealizações; a pensenidade centrada no megafoco pessoal; a pensenidade focada nos objetivos evolutivos; a autopensenização concretizada; a autorretilinearidade pensênica.
Fatologia: a inteligência resolutiva; a condução autodiscernida da vida humana; a hiperacuidade nas megadecisões; os princípios evolutivos, valores extrafísicos e metas proexológicas
da conscin lúcida embasando as autorresoluções; a autopercuciência no momento crítico de destino; o uso da racionalidade e do discernimento ao elencar as prioridades pessoais; a fundamentação das autorresoluções; a análise lógica dos contextos; os critérios autodecisórios; o costume de

Enciclopédia da Conscienciologia

12889

olhar para si hoje, consultando os próprios valores, para melhor decidir amanhã; as resoluções refletidas evitadoras de arrependimento; a imperturbabilidade diante de decisões magnas; a ausência de dúvidas mortificadoras; a explicitação dos valores pessoais por meio das autorresoluções;
o enquadramento matemático da própria vida humana de acordo com as resoluções evolutivas prioritárias; a fixação progressiva dos próprios objetivos essenciais; o ato evolutivo de saber onde
quer chegar; a definição dos rumos pessoais; a convicção da meta existencial enquanto bússola
resolutiva; a persistência na continuidade dos autesforços visando os propósitos traçados; a autodisciplina no cumprimento dos deveres pessoais; a persistência inteligente no megafoco; a priorização das autorrealizações assistenciais; a manutenção da direção megafocal na sondagem pela
melhor escolha; a análise refletida das alternativas possíveis; o aproveitamento das oportunidades
evolutivas; o emprego consistente e deliberado dos recursos acessíveis para o cumprimento da
autoproéxis; o ato de encarar as opções oferecidas pela vida humana com autodisposição evolutiva; o ato de saber rejeitar o pior e aceitar o melhor, no momento exato; o autodiscernimento quanto à melhor escolha evolutiva; as preferências mais inteligentes; as decisões mais acertadas; a fixação da personalidade no melhor; a consolidação progressiva da autoconfiança teática; a coragem de se posicionar; a permutação dos interesses da existência humana ainda no período da juventude; a troca dos valores finitos da intrafisicalidade pelos valores imperecíveis da vida consciencial; o domínio das injunções existenciais; a força intraconsciencial impondo-se sobre as adversidades; a tranquilidade da conscin perante a incompreensão das pessoas malinformadas quanto
às autorresoluções evolutivas; a vivência da autoliberdade frente às heterocoerções; o ato de saber
neutralizar a influência nociva da opinião pública nas autodecisões proexológicas; o valor secundário da opinião pública ante o saldo prioritário da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a autoconsciência quanto à indelegabilidade das responsabilidades pelos próprios atos; a ponderação quanto
ao custo-benefício das autorresoluções; o exame dos efeitos das escolhas e ações pessoais; a autorretrospectiva a cada década de vida; as decisões críticas de destino mais acertadas; a satisfação
pela materialização dos projetos pessoais; o bem-estar decorrente das autorrealizações cosmoéticas.
Parafatologia: os Cursos Intermissivos (CI) fortalecendo a autestima, a autoconfiança
e a autossuficiência das consciências; os autocompromissos pré-ressomáticos da conscin intermissivista; o senso de paradever intermissivo; a autoconfiança nas próprias ideias inatas; a sustentabilidade energética para bancar os desafios autoimpostos; a cosmovisão multidimensional ampliando as chances de acerto decisório; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autorresolutividade pautada na sinalética energética e parapsíquica pessoal mapeada; as sondagens
energéticas dos caminhos de vida possíveis; as pararrepercussões das autorresoluções intrafísicas;
as evocações extrafísicas sinalizadoras do percentual de erro e acerto das autorresoluções; a primener confirmadora das autorresoluções cosmoéticas; a autoconectividade com a extrafisicalidade evoluída; a autopredisposição à captação das dicas dos amparadores extrafísicos sobre o rumo
mais correto a seguir; a inspiração extrafísica providencial no momento crítico de destino; a achega amparadora oportuna atuando enquanto concausa extrafísica nas autodefinições evolutivas;
o aval dos amparadores extrafísicos nos autodirecionamentos cosmoéticos; o respaldo dos amparadores extrafísicos nos projetos pessoais assistenciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoconvicção-autorresolução; o sinergismo bússola intraconsciencial–voliciolina; o sinergismo posicionamento íntimo cosmoético–amparabilidade;
o sinergismo desafio evolutivo–autenfrentamento; o sinergismo cosmovisiológico autovisão retrospectiva–autovisão atual contextualizada–visão autoprospectiva.
Principiologia: o princípio da imprescindibilidade de autoposicionamentos na vida humana; o princípio da prioridade compulsória; o princípio da abnegação cosmoética; o princípio
evolutivo da acuidade nas autopriorizações; o princípio do megafoco mentalsomático; o princí-
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pio da perseverança nos objetivos evolutivos; o princípio de se preferir o possível realizado ao
invés do ideal tão só imaginado.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando a decisão quanto aos
propósitos a serem perseverados.
Teoriologia: a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria do aqui-agora evolutivo;
a teoria do megafoco proexogênico; a teoria das cláusulas pétreas da proéxis.
Tecnologia: a técnica da autodecisão; a técnica da listagem dos prós e contras; a técnica da autopensenização a partir do pen; as técnicas autoconscienciométricas; a técnica da priorização do mais relevante; as técnicas de aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a técnica
da cronologia da vida; a técnica de estipular prazos para o cumprimento de metas; a técnica dos
6 meses pós-autorresolução; a técnica da autodeterminação decenal.
Voluntariologia: as escolhas maxiproexológicas prioritárias dos voluntários intermissivistas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia.
Efeitologia: o efeito da inteligência resolutiva na aceleração da autevolução; o efeito da
racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma; os efeitos progressivos do primado da inteligência evolutiva (IE); o efeito da autoparaprocedência na conduta proexológica; os efeitos das
autodecisões firmadas e alinhadas ao megafoco proexológico; os efeitos cosmoéticos dos poderes
conscienciais bem administrados; o efeito dos posicionamentos multidimensionais na autoridade
cosmoética da conscin.
Ciclologia: as decisões críticas inerentes a cada fase do ciclo etário humano; o ciclo tares recebida–autorreflexão–resoluções pessoais–ações praticadas; o ciclo iterativo planejamento-consecução-avaliação-correção; o ciclo de realização vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo deliberação-consecução-colheita; o ciclo meta-conquista; o ciclo iniciativa prioritária–acabativa qualificada.
Enumerologia: a autorresponsabilidade intermissiva; o autocomprometimento proexológico; a autodecisão refletida; a autolucidez pragmática; a autobstinação calculada; o autocentramento no megafoco; a autodeterminação evolutiva.
Binomiologia: o binômio autorreflexão-acerto; o binômio problema-solução; o binômio
inspiração-transpiração; o binômio proexológico recebimento-retribuição orientando as metas
evolutivas; o binômio autodisciplina-autocoerência; o binômio estratégia-resultados; o binômio
inteligência evolutiva–inteligência resolutiva.
Interaciologia: a interação autodiscernimento-autorresolutividade; a interação posicionamento-ação; a interação coragem evolutiva–amparabilidade; a interação autoconvicção intermissiva–autoconfiança paraperceptiva; a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis; a interação autocrítica racional–escolhas coerentes; a interação ponteiro consciencial calibrado–autodecisões acertadas.
Crescendologia: o crescendo autorresoluções-autoprescrições-autossuperações; o crescendo cognitivo dados-informações-conhecimentos-resoluções; o crescendo idealizar-realizar;
o crescendo proexológico fase preparatória–fase executiva–fase acabativa; o concatenamento do
crescendo proéxis-compléxis-maximoréxis no êxito meritório das decisões irrepreensíveis.
Trinomiologia: o trinômio Decidologia-Definologia-Priorologia; o trinômio critérios
claros–objetivos definidos–autodecidibilidade edificante; o trinômio opinião pessoal–opinião pública–opinião extrafísica; o trinômio teática-verbação-exemplarismo; o trinômio posicionamento-completismo-euforex.
Polinomiologia: o polinômio necessidades-interesses-preferências-escolhas; o polinômio aprender-assimilar-compreender-escolher-agir; o polinômio reflexão-priorização-compromisso-consecução; o polinômio decisão-posicionamento-ação-continuísmo-conclusão; o polinômio hoje-aqui-agora-já.
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Antagonismologia: o antagonismo autorresolução / autovacilação; o antagonismo proatividade / passividade; o antagonismo autocorreção imediata dos lúcidos / autocorreção postergada dos incautos; o antagonismo resolução desassediadora / procrastinação assediadora; o antagonismo obstinação cosmoética / teimosia infantil; o antagonismo conscin polivalente centrada
/ conscin polivalente dispersa; o antagonismo protagonista da vida / espectador da vida; o antagonismo autolucidez nas escolhas / inconsciência dos resultados; o antagonismo personalidade
forte / personalidade pusilânime.
Paradoxologia: o paradoxo do acovardamento evolutivo frente aos potenciais conscienciais e megaportes proexológicos recebidos; o paradoxo agenda cheia–despriorização evolutiva;
o paradoxo da decisão pela não decisão na decidofobia.
Politicologia: a meritocracia evolutiva; a lucidocracia; a proexocracia; o ato de estabelecer jurisprudência sobre as políticas pessoais autoprescritas.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo inserida na personalidade capaz de julgar
e decidir ante os enfrentamentos da cotidianidade diuturna.
Filiologia: a decidofilia; a definofilia; a neofilia; a voliciofilia; a autorganizaciofilia;
a proexofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a autopesquisofobia; a autocriticofobia; a autoderminofobia;
a decidofobia; a disciplinofobia; a voliciofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a superação da síndrome da bússola consciencial danificada; a supressão da síndrome da indecisão; a abolição da
síndrome da mediocrização; a extinção da síndrome da autovitimização.
Mitologia: o mito da autevolução espontânea, natural e sem autesforço.
Holotecologia: a definoteca; a cognoteca; a volicioteca; a organizacioteca; a experimentoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autodecidologia; a Autodeterminologia; a Autodefinologia; a Autodisciplinologia; a Autocriteriologia; a Autocogniciologia; a Proexologia; a Organizaciologia; a Priorologia; a Retribuiciologia; a Paracronologia; a Autodesassediologia; a Automaturologia; a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin resoluta; a conscin confiável; a personalidade
forte; a consciência javalínica; a conscin decidofílica; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser
interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o agente da autevolução; o autodecisor; o self-made man.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
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a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a agente da autevolução; a autodecisora; a selfmade woman.
Hominologia: o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens decidophilicus;
o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens autopositor; o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens
activus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens reflexivus;
o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens prioritarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: inteligência resolutiva precoce = a manifestada pelo inversor ou inversora na consecução da autoproéxis; inteligência resolutiva tardia = a manifestada pelo(a) reciclante
existencial na consecução da autoproéxis.
Culturologia: a cultura conscienciológica da Autodeterminologia; a cultura da Decidologia Evolutiva; a cultura da Priorologia Evolutiva; a cultura da inteligência evolutiva; a cultura
verbaciológica da autorresponsabilidade intermissiva; a cultura do autocompromisso máximo
com a consecução proexológica.
Tipologia. Segundo a Proexologia, eis, a título de exemplo, dispostas na ordem alfabética, 15 categorias de autorresoluções pertinentes aos intermissivistas:
01. Assunção. A autorresolução de assumir a condição de intermissivista.
02. Autavaliação. A autorresolução de autavaliar-se por meio do conscienciograma.
03. Cientificidade. A autorresolução de apresentar o primeiro trabalho científico.
04. Conscienciografia. A autorresolução de priorizar a escrita conscienciológica.
05. Docência. A autorresolução de tornar-se docente de Conscienciologia.
06. Duplismo. A autorresolução de constituir a parceria evolutiva.
07. Especialismo. A autorresolução de assumir determinada especialidade conscienciológica.
08. Gescon. A autorresolução de publicar o primeiro livro.
09. Multidimensionalidade. A autorresolução de desenvolver o parapsiquismo lúcido.
10. Profissão. A autorresolução de seguir determinada carreira profissional assistencial.
11. Radicação. A autorresolução de radicar-se vitaliciamente na Cognópolis.
12. Tecnicidade. A autorresolução de aplicar determinada técnica evolutiva.
13. Tenepes. A autorresolução de praticar a tarefa energética pessoal.
14. Verbetografia. A autorresolução de defender o primeiro verbete.
15. Voluntariado. A autorresolução de tornar-se voluntário da Conscienciologia.
Caracterologia. Segundo a Conscienciometrologia, eis, em ordem alfabética, pelo menos 20 especialidades conscienciológicas explicitando características do perfil da consciência
possuidora da inteligência resolutiva:
01. Adaptaciologia. Exercício da inteligência contextual aplicada à autevolução.
02. Autodefinologia. Posicionamentos evoluídos além dos convencionalismos humanos.
03. Autodeterminologia. Autodeterminação cosmoética na resistência equilibrada às
pressões externas.
04. Autodiscernimentologia. Análise fria dos fatos e circunstâncias subjacentes a determinado contexto.
05. Autopesquisologia. Nível de compreensão quanto à própria realidade intraconsciencial.
06. Autorganizaciologia. Capacidade de autorganização consciencial na ordenação das
ações prioritárias na cotidianidade.
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07. Cogniciologia. Capacidade de autorreflexão quanto ao próprio destino impulsionando a mudança do patamar evolutivo, para melhor.
08. Cosmoeticologia. Calculismo cosmoético na avaliação detalhista e exaustiva para
o desenvolvimento dos empreendimentos pessoais e grupais.
09. Criteriologia. Clareza quanto às normas, diretrizes e critérios pessoais de discernimento racional nas autodecisões.
10. Cronêmica. Senso de urgência quanto aos prazos nas realizações proexológicas.
11. Descrenciologia. Convicção teática descrenciológica.
12. Paracronologia. Senso de timing para discernir o momento exato e oportuno para
realizar determinada atividade ou tarefa evolutiva.
13. Parapercepciologia. Capacidade de leitura energética e parapsíquica dos parafatos
ampliando a cosmovisão pessoal.
14. Priorologia. Senso de prioridade na identificação da realidade mais relevante a ser
colocada e atendida em primeiro lugar, no momento evolutivo.
15. Proexologia. Senso de paradever da retribuição aos aportes recebidos.
16. Prospectivologia. Predelineamento estratégico cosmoético.
17. Recinologia. Coragem consciencial para os autenfrentamentos recinológicos.
18. Rotinologia. Capacidade de aplicar sabiamente as horas da vida humana com foco
na evolução consciencial.
19. Teaticologia. Pragmatismo lúcido e pró-evolutivo.
20. Verbaciologia. Autovivência verbaciológica reeducativa.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inteligência resolutiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ato determinativo: Autodecidologia; Homeostático.
02. Autodecidibilidade: Decidologia; Neutro.
03. Autodecisão crítica: Autodecidologia; Neutro.
04. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
05. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
06. Autodeterminologia: Autovoliciologia; Neutro.
07. Autorresolução: Autodiscernimentologia; Homeostático.
08. Autosseriedade: Autodeterminologia; Neutro.
09. Conscin resoluta: Autodecidologia; Neutro.
10. Escolha do rumo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
11. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
12. Garantia evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
13. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
14. Ortodecisão reiterada: Autodeterminologia; Homeostático.
15. Resolução prioritária: Autopriorologia; Homeostático.

A SABEDORIA DE CONSEGUIR IDENTIFICAR AS ESCOLHAS MAIS ACERTADAS E O AUTOCOMPROMETIMENTO
NA CONSECUÇÃO DA PROÉXIS DEMONSTRAM O NÍVEL
DE INTELIGÊNCIA RESOLUTIVA DA CONSCIN ATILADA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou o nível de maturidade das autorresoluções? Qual o saldo evolutivo decorrente das decisões pessoais críticas?
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3. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 187, 474 e 1.455.

T. L. F.
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INTELIGÊNCIA TÉCNICA
(TECNOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A inteligência técnica é a aptidão, talento, habilidade, discernimento, perspicácia, intelecção, interpretação e acuidade desenvolta da lucidez pessoal, capaz de demonstrar
criatividade no emprego teático do desenvolvimento técnico, em alguma área de experimentação
da Tecnologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra inteligência provém do idioma Latim, intelligentia, “inteligência;
entendimento; conhecimento; noção”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós,
“relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”.
Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Inteligência tecnológica. 02. Inteligência eletronótica. 03. Inteligência cerebelar. 04. Inteligência psicomotriz. 05. Inteligência prática. 06. Inteligência manual.
07. Inteligência artesanal. 08. Engenhosidade técnica. 09. Habilidade tecnológica. 10. Proficiência técnica
Neologia. As duas expressões compostas inteligência técnica amadora e inteligência
técnica profissional são neologismos técnicos da Tecnologia.
Antonimologia: 01. Inteligência abstrata. 02. Inteligência filosófica. 03. Atecnia. 04.
Imperícia tecnológica. 05. Imprudência técnica. 06. Improficiência técnica. 07. Inexperiência
técnica. 08. Incompetência técnica. 09. Tecnicidade obtusa. 10. Estouvamento técnico.
Estrangeirismologia: o technical skill.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à somaticidade teática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Tecnologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a vocação manual; a perícia técnica; o tirocínio tecnológico; o emprego sistemático de procedimentos metódicos; a maneira, jeito ou habilidade especial de executar as ações;
o procedimento aplicado à realização de algo técnico; o conjunto de conhecimentos pessoais de
aplicação prática; o conjunto de procedimentos metódicos para se obter determinado resultado;
o conjunto de conhecimentos baseados em conhecimentos científicos utilizados na investigação
e na transformação das realidades; a capacidade pessoal de abstração; a acuidade mental; a facilidade da apreensão do funcionamento de máquinas e aparelhagens; a aptidão para as atividades
exigindo habilidade manual; a compreensão imediata da funcionalidade dos instrumentos; o discernimento acessível às instruções de emprego dos aparelhos; a interpretação penetrante dos mecanismos eletroeletrônicos; a perspicácia físicoquímica das realidades; o raciocínio eletronótico;
a sagacidade na área da Mecatrônica; o talento psicomotriz; a criação de neoideias; o conhecimento conceitual e racional; o desenvolvimento mental apurado; a destreza taquipsíquica; a capacidade de adquirir, reter e aplicar experiências; a capacidade de reestruturar os dados perceptivos;
a engenhosidade no exercício de alguma atividade; a faculdade de entender o significado e aplicação das coisas; a habilidade de tirar partido das circunstâncias; a faculdade de agir com facilidade,
acerto e rapidez; o estilo pessoal na prática da Analítica, Hermenêutica e Exegética.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cognitivo técnico.
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva.
Tecnologia: a inteligência técnica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito das extrapolações mentaissomáticas.
Neossinapsologia: a catálise das neossinapses.
Ciclologia: o ciclo das neoideias.
Binomiologia: o binômio Paratecnologia-Eletronótica.
Interaciologia: a interação faculdades mentais–percepções parapsíquicas.
Crescendologia: o crescendo problema técnico–solução genial.
Trinomiologia: o emprego teático do trinômio aprender-apreender-compreender; a vivência do trinômio raciocinar-interpretar-conceber; o trinômio dissecção-detalhamento-exaustividade da ideia em foco.
Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
Antagonismologia: o antagonismo técnico / tolo.
Paradoxologia: o paradoxo intelectual de encontrarem-se disponíveis para muitas inteligências as verdades captadas por poucas.
Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a tecnofilia; a intelectofilia; a evoluciofilia; a cogniciofilia; a enciclopediofilia; a mnemofilia; a cienciofilia.
Holotecologia: a tecnoteca; a mentalsomatoteca; a ideoteca; a cognoteca; a experimentoteca; a metodoteca; a ciencioteca.
Interdisciplinologia: a Tecnologia; a Paratecnologia; a Materiologia; a Conscienciometrologia; a Cogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Criteriologia; a Experimentologia; a Cerebrologia; a Holoculturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência tecnológica; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica;
a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; a pessoa de alta esfera
intelectual; a personalidade técnica; a conscin de alta habilidade.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intellector; o Homo sapiens technologicus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens
logicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: inteligência técnica amadora = a da pessoa autodidata, caloura; inteligência técnica profissional = a da pessoa experimentada, veterana e atualizada.
Culturologia: a cultura da Tecnologia; a cultura da Paratecnologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a inteligência técnica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
02. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
03. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Equilíbrio mental: Homeostaticologia; Homeostático.
05. Imagística: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Inteligência: Conscienciometrologia; Neutro.
07. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Meganível da autoconsciência: Imagisticologia; Homeostático.
09. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.

A INTELIGÊNCIA TÉCNICA, EM GERAL, PODE SER
IDENTIFICADA PELO EMPREGO DIRETO, EM CONJUNTO
OU SEPARADAMENTE, DE 3 MODALIDADES DE INTELIGÊNCIAS: A ESPACIAL, A EXPERIMENTAL E A INTERNA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece ter inteligência técnica? Como tal inteligência se manifesta na vida prática?
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INTEMPESTIVIDADE
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A intempestividade é a característica, qualidade ou condição da conscin intempestiva quando chega, produz, faz acontecer ou se manifesta em ocasião imprópria, inoportuna, imprevista, de modo extemporâneo ou deslocado.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo intempestividade deriva do idioma Latim, intempestivitas, “inoportunidade”. Surgiu no século XVIII.
Sinonimologia: 01. Inoportunidade. 02. Extemporaneidade. 03. Impropriedade.
04. Ansiosidade. 05. Inconsciencialidade; protoconsciencialidade. 06. Impulsividade. 07. Impetuosidade. 08. Impaciência. 09. Precipitação. 10. Imprudência.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo intempestivo:
intempestiva; tempestiva; intempestividade; tempestividade; tempestivo.
Neologia. As duas expressões compostas intempestividade instintiva e intempestividade
autoconsciente são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Oportunidade. 02. Temporaneidade. 03. Propriedade. 04. Consciencialidade. 05. Paciência. 06. Comedimento. 07. Moderação. 08. Prudência. 09. Autorreflexão. 10. Serenidade.
Estrangeirismologia: os five-minutes of fury; o losing temper; o in the heat of the moment; o lack of control; o perder los estribos; a performance déplacé; a ill-timed reaction.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às autorreflexões, no caso, ausentes.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Intempestividade significa megadesvantagem.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do desassossego; os patopensenes; a patopensenidade; os ictopensenes; a ictopensenidade.
Fatologia: a intempestividade; a mudança intempestiva; as palavras intempestivas;
a conjuntura abrupta da irreflexão; o ansiosismo insofreável; o açodamento extemporâneo; a inoportunidade; o afogadilho; o atabalhoamento; a conturbação; a precipitação subadulta; a degringolação; o corre-corre; a lufa-lufa; a roda-viva; o vira-e-mexe; o impacto psicológico frontal;
a imprudência; o estresse doentio; o choque consciencial; a perturbação brusca; a inconsciência
verbal; o absurdo inesperado; o pisão na bola; o ato de pagar mico; o autassédio; o relógio de humor para cada hora do dia; a surpresa desconfortável; a afobação delirante; o autodescontrole
emocional; a incontinência verbal; o primarismo consciencial; as posturas intempestivas incompatíveis com a lógica; a intempestividade como reação humana antípoda à serenidade evolutiva;
o transtorno da ansiedade generalizada (TAG); a imposição racional da recéxis e da recin; a urgência da reeducação pessoal; a busca da autorganização como prioridade evolutiva.
Parafatologia: a ausência do estado vibracional (EV) profilático; o continuum melin-melex; o heterassédio atuante no vácuo do autassédio; a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da precaução; o princípio da hiperacuidade da Conscienciologia.
Teoriologia: a teoria dos gargalos.
Tecnologia: a técnica da evitação do subcérebro abdominal; a técnica da evitação da
apriorismose.
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; o emprego do laboratório conscienciológico
da imobilidade física vígil (IFV).
Efeitologia: os efeitos constrangedores da conduta pessoal.
Enumerologia: a ação no momento evolutivo errado; a ação no local errado; a ação com
a decisão errada; a ação com as palavras erradas; a ação com as companhias erradas; a ação com
a intenção errada; a ação com a prioridade errada.
Binomiologia: o binômio impulsividade-arrependimento; a ausência do binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação cobrança alheia–reação pessoal; a interação cérebro-cerebelo; a interação hiperatividade-intempestividade.
Trinomiologia: o trinômio ansiedade-fala-remorso; o trinômio rompante-impacto-surto.
Polinomiologia: o polinômio social por favor–obrigado–desculpe–com licença.
Antagonismologia: o antagonismo ansiosismo / paciência; o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo temperança / desprioridade; o antagonismo comedimento / precipitação; o antagonismo impulso / cálculo; o antagonismo desperticidade / heterassedialidade; o antagonismo subcerebralidade-cerebralidade.
Legislogia: a lei inconveniente do menor esforço.
Fobiologia: a autocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; o síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a verbomania; a toxicomania.
Holotecologia: a psicopatoteca; a patopensenoteca; a egoteca; a energeticoteca; a psicossomatoteca; a pacificoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Psicossomatologia; a Cerebelologia; a Desviologia; a Perdologia; a Recexologia;
a Ansiosologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a subpersonalidade; a protoconsciência; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a vítima do ansiosismo; o casal adrenal; a dupla evolutiva distenso-ansiosa.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o pré-serenão vulgar; o impaciente; o desassossegado; o imprudente; o ansioso; o inquieto; o agoniado; o precipitado; o arrebatado; o impulsivo; o impetuoso; o aflito; o afobado; o irrefletido; o agitadão; o homem de pavio curto; o homem sem pavio.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a evoluciente; a pré-serenona vulgar; a impaciente; a desassossegada; a imprudente; a ansiosa; a inquieta; a agoniada; a precipitada; a arrebatada; a impulsiva; a impetuosa; a aflita; a afobada; a irrefletida; a agitadona; a mulher de pavio
curto; a mulher sem pavio.
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Hominologia: o Homo sapiens intempestivus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo
sapiens inordinatus; o Homo sapiens impatiens; o Homo sapiens aberrans; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens anxius.
V. Argumentologia
Exemplologia: intempestividade instintiva = a reação infantil, com atenuantes, da conscin imatura; intempestividade autoconsciente = a reação adulta, com agravantes, da conscin
malintencionada.
Culturologia: a cultura da pressa.
Prazos. A ansiedade atua intensamente quando é estipulado prazo específico para a consecução de determinado trabalho prejudicando, desse modo, a capacidade de a conscin se organizar para produzir. A condição ideal é o planejamento, adredemente estabelecido, das prioridades
elegendo as tarefas exequíveis para cada dia.
Globalização. Nesta Era da Globalização, a corrida intempestiva atrás da informação reduz o tempo da ação e atrasa a tomada de decisão, sacrificando a qualidade sem tempo de processá-la.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a intempestividade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Absurdo cosmoético: Recexologia; Nosográfico.
02. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
03. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
06. Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
07. Irreflexão pré-verbal: Parapatologia; Nosográfico.
08. Parêntese patológico: Grafopensenologia; Nosográfico.
09. Surpreendência: Conviviologia; Neutro.
10. Traumatismo: Parapatologia; Nosográfico.

A INTEMPESTIVIDADE DE QUALQUER NATUREZA, COM
TODA RACIONALIDADE, NÃO DEVE EXISTIR MAIS NO REPERTÓRIO VERSÁTIL DE REAÇÕES DA CONSCIN LÚCIDA,
INTERMISSIVISTA, COGNOPOLITA, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. No ano passado você, leitor ou leitora, ainda cometeu algum ato atribuível à intempestividade? Qual foi a causa? Já foi sanada?
Bibliografia Específica:
1. Zaché, Juliane; & Tarantina, Mônica; Alta Ansiedade: reportagem; IstoÉ; Revista; Semanário; N. 1.644;
Seção: Capa; 7 fotos; 8 ilus.; 1 tab.; São Paulo, SP; 04.04.01; páginas 72 a 78.
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INTENCIONALIDADE CONTINUADA
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A intencionalidade continuada é a manutenção ininterrupta, em alto nível,
da qualidade da intenção pela conscin com o interesse de sustentar as mesmas intenções evolutivas, cosmoéticas, prioritárias e ideais em qualquer dimensão consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo intenção vem do idioma Latim, intentio, “ação de entesar, de estender; tensão; pressão; esforço; plano; intenção; vontade; atenção; designo; desenho”. Surgiu no Século XIII. A palavra continuada provém do mesmo idioma Latim, continuatus, “contínuo; seguido; sucessivo; que não tem descontinuidade”, de continuare, “prosseguir; prolongar; permanecer”. Apareceu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Intenção contínua. 2. Intencionalidade permanente. 3. Intencionismo continuado.
Neologia. As 3 expressões compostas intencionalidade continuada, intencionalidade
continuada antecipada e intencionalidade continuada posterior são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Intencionalidade dispersiva. 2. Intenção saltuária. 3. Intencionismo
disperso. 4. Abulomania. 5. Disteleologia. 6. Arrière-pensée.
Estrangeirismologia: o Autopensenarium; o strong profile; o animus adjuvanti.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à qualidade da intenção pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intencionalidade evolutiva; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; as manifestações autopensênicas avalizando a intencionalidade permanente fixada no melhor para todos; a autopensenização coerente; a retilinearidade autopensênica.
Fatologia: a intencionalidade continuada; o autocomprometimento com a evolução pessoal; a persistência nos propósitos evolutivos; a estrutura homeostática dos estados intencionais;
os múltiplos campos de intencionalidade; a qualidade da intenção pessoal; o autodiscernimento
governando a consciência além da boa intenção; o nível da intenção determinando o patamar dos
acertos da consciência; a intenção permanente; o intento definido; a bússola consciencial fixada
no Norte da Evoluciologia; a intencionalidade permanentemente explícita; a qualidade reveladora
do conteúdo confiável da consciência; o plano evolutivo; os atos coerentes com os valores cosmoéticos já assimilados; a teática do calculismo cosmoético; o escopo persistente; a resolução
para seguir sempre; o desígnio do próprio destino escolhido; a hiperacuidade da intencionalidade;
a estrutura imperturbável da intraconsciencialidade; o caminho da Serenologia; a intenção pró-ativa; o interesse evolutivo pessoal; a meta existencial positiva fixada de modo inabalável; a imperturbabilidade da intenção básica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o eixo dos autorrevezamentos multiexistenciais; as metas pluriexistenciais.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade pessoal–intenção sadia.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio de desejar o melhor para todos.
Codigologia: a coerência entre a intenção e o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as técnicas de autochecagem da intencionalidade pessoal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito halo do somatório de conhecimentos libertários.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma ou das vidas sucessivas.
Enumerologia: a intencionalidade firmada; a intencionalidade definida; a intencionalidade perduradoura; a intencionalidade produtiva; a intencionalidade sadia; a intencionalidade
transparente; a intencionalidade imutável.
Interaciologia: a interação harmônica consciência-soma.
Crescendologia: o crescendo autorganização física–retilinearidade autopensênica.
Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio dos autorrevezamentos novos somas–contextos diferentes–mesmas intenções.
Polinomiologia: o polinômio autovalores-Autocosmoética-intencionalidade-autocoerência.
Antagonismologia: o antagonismo intenções explícitas / segundas intenções; o antagonismo intenções interassistenciais / intenções egoicas.
Paradoxologia: o exemplarismo paradoxal do jovem inversor existencial inexperiente
reeducando o adulto veterano intermissivista.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo autoconsciente.
Filiologia: a intencionofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a qualitoteca; a pensenoteca; a conscienciometroteca; a ortopensenoteca;
a cosmoeticoteca; a discernimentoteca; a coerencioteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Intencionologia; a Intraconscienciologia;
a Autopriorologia; a Autodecidologia; a Conscienciometrologia; a Autocoerenciologia; a Autodeterminologia; a Mentalsomatologia; a Ortopensenologia; a Voliciologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin evolutivamente bem intencionada; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-
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ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intentionalis; o Homo sapiens continuator; o Homo sapiens intentiocontinuus; o Homo sapiens intentiophilicus; o Homo sapiens intentionalis; o Homo
sapiens authenticus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens paradireitologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: intencionalidade continuada antecipada = a intenção seletiva, fixada,
permanente, do inversor ou inversora existencial; intencionalidade continuada posterior = a intenção seletiva, fixada, permanente, do reciclante existencial, homem ou mulher.
Culturologia: a Multiculturologia da Evolução Consciencial.
Caracterologia. Sob a ótica da Intencionologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
3 ações intrafísicas requerendo a manutenção da intenção para sobrevir o sucesso pessoal:
1. Educaciologia: a aprendizagem de alguma habilidade evolutiva.
2. Gastrossomatologia: a dieta alimentar saudável.
3. Somatologia: o condicionamento físico adequado.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a intencionalidade continuada, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autenticismo: Intencionologia; Homeostático.
02. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Ciclo multiexistencial pessoal: Seriexologia; Neutro.
04. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
05. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
06. Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
07. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
08. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Meganível da autoconsciência: Imagisticologia; Homeostático.
10. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.

A MELHORIA DA QUALIDADE DA INTENÇÃO PESSOAL,
COSMOÉTICA, MEGAFRATERNA E INTERASSISTENCIAL
DETERMINA O NÍVEL DO AUTODISCERNIMENTO E A EXPANSÃO DO PATAMAR EVOLUTIVO DA CONSCIÊNCIA.
Questionologia. A intenção pessoal, básica, predominante em você, leitor ou leitora, hoje, será a mesma na próxima intermissão pós-dessomática? Qual o determinante dessa intencionalidade continuada?
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INTENCIONOGRAMA
(INTENCIONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O intencionograma é o instrumento conscienciométrico ou método científico de mensuração da intenção da consciência, com o objetivo de aferir, averiguar, perquirir a natureza, estado ou qualificação da autopensenidade da conscin, homem ou mulher, nas manifestações multidimensionais, a fim de obter o autodiagnóstico e favorecer as autorreciclagens intraconscienciais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo intenção deriva do idioma Latim, intentio, “ação de entesar, de estender; tensão; pressão; esforço; plano; intenção; vontade; atenção; desígnio; desenho”. Surgiu no
Século XIII. O elemento 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. Instrumento de análise das intenções pessoais. 2. Instrumento de
medida da intencionalidade.
Neologia. O vocábulo intencionograma e as 3 expressões compostas intencionograma
primário, intencionograma mediano e intencionograma avançado são neologismos técnicos da
Intencionologia.
Antonimologia: 1. Parapercepciograma. 2. Inconsciência das intenções pessoais.
Estrangeirismologia: o Autopensenarium; o Intentionarium; o feeling quanto à qualidade das manifestações autopensênicas; o checkup das intenções pessoais.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à qualificação da intencionalidade pessoal.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Intencionar
é posicionar-se. Intenção: vontade dirigida. Intenção: impulso pensenizado. Intenção: decisão,
direção. Investiguemos nossas intenções. Governemos nossas intenções.
Coloquiologia. A expressão popular: de boa intenção e boa vontade o inferno está
cheio.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Intencionologia; o holopensene pessoal das intenções construtivas; o holopensene pessoal da intencionalidade evolutiva; o holopensene pessoal
da acuidade consciencial; os intencionopensenes; a intencionopensenidade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; o pensenograma; o perscrutador da manifestação autopensênica; a identificação dos rastros autopensênicos sadios ou patológicos; a mensuração detalhista e realista da atmosfera autopensênica; a meticulosa análise da complexidade do ato de pensenizar; a capacidade cognitiva de automensuração holopensênica.
Fatologia: o intencionograma; o inventário das autointenções; o processo investigativo
conscienciométrico de personalidades a partir da qualidade das intenções, ações e reações pessoais; a ferramenta de autavaliação ininterrupta das tendências pessoais; a parametrização da matriz
cognitiva da consciência; a sondagem da verdadeira situação evolutiva; o atributo da equidade
servindo de elemento de isenção no esquadrinhamento de si mesmo; a atenção saltuária dificultando a autopesquisa quanto à qualidade das intenções conscienciais; o autesforço cosmoético
mantenedor da intenção qualificada; a autoverificabilidade quanto à intencionalidade pessoal; os
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achados autopesquisísticos sistematicamente analisados; a autoconstatação da importância da
qualificação da intenção enquanto bússola do processo evolutivo; a dissecção analítica das tendências e características pessoais; o tino prático quanto ao detalhismo e à exaustividade na tarefa
de investigar, identificar, reconhecer e assumir trafores, trafares e trafais pessoais; o autexame
minucioso mostrando os aspectos qualiquantitativos do desempenho proexológico; o autodiagnóstico quanto às próprias intenções otimizando o processo de autodepuração da manifestação consciencial; o descortínio da competência intencional da consciência; o recurso de autocompreensão
e autorreconhecimento da realidade intraconsciencial; o autespelhamento servindo de instrumento
recinológico; o autodidatismo investigativo intencional contínuo; os testes conscienciométricos
aplicados na avaliação intencionométrica; o livro Conscienciograma enquanto recurso de aferição
das autointenções; os cursos da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial
(CONSCIUS) contribuindo para aumentar a percuciência quanto à compreensão do autoconhecimento (Autocogniciologia); o ato de priorizar a busca de conhecer-se por inteiro; a produmetria
das evidências quanto à qualidade da atenção (Autolucidologia) da consciência; a opção lúcida
pela conduta sadia, realista de reciclagem quanto à condição de bifrontismo consciencial; o assenhoramento da autoconsciência.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o burilamento da
sinalética energética e parapsíquica pessoal; a qualidade da intenção explícita nas manifestações
conscienciais multidimensionais; o intencionograma contribuindo para a melhoria dos autodesempenhos quanto à autoparaperceptibilidade; as paravivências indicando os critérios e os parâmetros
da métrica intencional; o periscópio de análise da holosfera pessoal; a Parassemiologia das intenções conscienciais; a autocobaia seriexológica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo mentalsomático análise-síntese; o sinergismo autodisciplina-autopesquisa; o sinergismo (dos atributos) concentração mental–autodiscernimento; o sinergismo atenção focada–ausculta parapsíquica; o sinergismo elaboração mentalsomática–paraperceptibilidade.
Principiologia: o princípio de a autopesquisa servir de base para o aprimoramento da
autopensenidade; o princípio da qualificação da intenção; o princípio pesquisístico de quem procura acha; o princípio das energias conscienciais (ECs) denunciarem a realidade intraconsciencial; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença (PD).
Codigologia: a elaboração do código pessoal de Cosmoética (CPC) a partir do intencionograma; o código pessoal de Cosmoética apurando as autopesquisas conscienciometrológicas.
Teoriologia: a teoria da Autopensenologia; a teoria da Autopesquisologia; a teoria do
autoconhecimento evolutivo; a teoria da avaliação da consciência.
Tecnologia: a técnica dos autoquestionamentos; a técnica da qualificação da intenção;
as técnicas de autochecagem da intencionalidade; as técnicas do detalhismo e da exaustividade
aplicadas ao estudo dos autopensenes; as técnicas conscienciométricas; a técnica da conscin-cobaia voluntária do Conscienciograma; a técnica da autocriticidade cosmoética máxima.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; a inteligência evolutiva (IE)
aplicada à autopesquisa das intenções e ações pessoais no laboratório conscienciológico da vida
cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo do intencionograma no contexto multidimensional; o efeito positivo na atmosfera pessoal advindo da autoconstatação do próprio nível evolutivo real;
o efeito motivador das autoinvestigações intencionais no ajuste da própria autoimagem; os efei-
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tos nosográficos da intenção patológica na manifestação consciencial; os efeitos potencializadores das autorreciclagens decorrentes do trabalho mentalsomático autopesquisístico.
Neossinapsologia: as neossinapses sobre si mesmo; as neossinapses advindas do trabalho autopesquisístico; as posturas de paracientista propiciando a criação de paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo conscienciométrico avaliação-diagnóstico-reciclagem-reavaliação
aplicado ao desenvolvimento do aperfeiçoamento do intencionograma.
Enumerologia: o método de investigar a intenção; o método de ponderar sobre si mesmo; o método de estimar a autopensenidade; o método de passar o pente fino na qualidade da autolucidez; o método de verificar o potencial evolutivo; o método de checar e monitorar a qualidade assistencial; o método de determinar a autevolução.
Binomiologia: o binômio atenção-desatenção; o binômio ideia-intenção; o binômio meta-intenção; o binômio subjetividade-objetividade; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio ação centrífuga–ação centrípeta; o binômio autopesquisa-autexperimentação.
Interaciologia: a interação Conscienciometria-Temperamentometria; a interação intenção-ação; a interação ponto de partida–ponto de chegada; a interação achados autopesquisísticos–recin autoprogramada.
Crescendologia: o crescendo anamnese-paranamnese auto-historiográfica.
Trinomiologia: o trinômio objetivo–megafoco–ação qualificada; o trinômio propósito
firme–vontade decidida–intencionalidade definida; o trinômio vontade-intenção-ação; o trinômio
cognição-compreensão-análise; o trinômio ponderação-lógica-autodiscernimento.
Polinomiologia: o polinômio aferimétrico intensidade-frequência-duração-amplitude;
o polinômio autoinvestigação-autoconstatação-autoprescrição-autodeliberação; o polinômio
alheamento-distração-desatenção-indiferença dificultando o sensoriamento das autointenções
conscienciais.
Antagonismologia: o antagonismo intenção sadia / intenção escusa; o antagonismo realidade intraconsciencial / realidade extraconsciencial; o antagonismo intraconsciencialidade
/ extraconsciencialidade.
Paradoxologia: o paradoxo da autesperteza.
Politicologia: a pesquisocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia; a democracia
pura.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada na mensuração da intencionalidade pessoal;
a lei de causa e efeito; as leis da análise da personalidade.
Filiologia: a intraconscienciofilia; a raciocinofilia; a autocogniciofilia; a analiticofilia;
a registrofilia; a intencionofilia; a conteudofilia; a conscienciometrofilia; a pesquisofilia.
Fobiologia: a autopesquisofobia; a criticofobia; a tecnofobia; a estatisticofobia.
Sindromologia: a síndrome do deficit de atenção e hiperatividade; a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a abulomania.
Mitologia: o mito da boa vontade e boa intenção serem suficientes.
Holotecologia: a egoteca; a potencioteca; a volicioteca; a mentalsomatoteca; a maturoteca; a pensenoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Intencionologia; a Pensenologia; a Autopesquisologia; a Autocogniciologia; a Experimentologia; a Parapercepciologia; a Conscienciometrologia; a Intraconscienciologia; a Interconscienciologia; a Mentalsomatologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia;
a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pré-serenona vulgar; a pessoa bem intencionada; a conscin malintencionada; a isca humana lúcida; a conscin vítima; a conscin algoz; a conscin eletronótica; a conscin
lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex; a consciência racional madura; a conscin Sererona.

Enciclopédia da Conscienciologia

12907

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o antibelicista; o cognopolita;
o comunicólogo; o conscienciólogo; o intencionólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o intermissivista; o maxidissidente ideológico; o pacifista; o pesquisador; o proexista; o proexólogo; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o reeducador; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o amparador extrafísico;
o amparador intrafísico; o tenepessista; o ofiexista; o epicon lúcido; o projetor consciente; o tocador de obras; o homem de ação; o atacadista consciencial.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a antibelicista; a cognopolita;
a comunicóloga; a consciencióloga; a intencionóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a intermissivista; a maxidissidente ideológica; a pacifista; a pesquisadora; a proexista; a proexóloga; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a reeducadora; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a amparadora extrafísica;
a amparadora intrafísica; a tenepessista; a ofiexista; a epicon lúcida; a projetora consciente; a tocadora de obras; a mulher de ação; a atacadista consciencial.
Hominologia: o Homo sapiens intentus; o Homo sapiens intentionologus; o Homo sapiens intentiophilicus; o Homo sapiens intentionalis; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
analyticus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens justometitor; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens holomaturologus; o Homo sapiens paradireitologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: intencionograma primário = o da conscin pré-serenona vulgar; intencionograma mediano = o da conscin desperta; intencionograma avançado = o da conscin Serenona.
Culturologia: a cultura da metrificação da consciência; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Intraconscienciologia; a cultura da incorruptibilidade.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, a intenção pode ser classificada segundo
a natureza homeostática, neutra ou nosográfica e quanto ao estado consciente ou inconsciente.
Orientabilidade. Segundo a Pensenologia, a intencionalidade orienta a manifestação
consciencial, seja na direção centrípeta (Intraconscienciologia) ou centrífuga (Extraconscienciologia).
Parametrização. Pela Holomaturologia, a intenção está presente em toda manifestação
da consciência, repercutindo na saúde do holossoma e na evolução. Eis, por exemplo, na ordem
funcional, duas proposições quanto às repercussões das autointenções:
1. Egocarma. Mensura a intenção dirigida ou a capacidade intencional aplicada aos atos
pessoais, atendendo às necessidades egocármicas.
2. Policarma. Mensura a intenção distributiva ou a capacidade intencional aplicando os
aportes recebidos às outras consciências, atendendo às necessidades grupocármicas e / ou policármicas.
Autopesquisologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 55 variáveis a serem reverificadas a partir dos resultados dos fatos e parafatos vivenciados, a fim de o pesquisador ampliar a cosmovisão sobre si mesmo, objetivando a autaplicação do
intencionograma:
01. Abrangenciologia. Qual a abrangência das autointenções e ações pessoais?
02. Absolutismologia. Qual o percentual intencional de autoortabsolutismo?
03. Apriorismologia. Qual a natureza da autointenção em manter e defender condicionamentos e mitos culturais do ambiente humano?
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04. Argumentologia. Qual qualidade da autointenção emprega nos argumentos pessoais?
05. Assistenciologia. Qual natureza da autointenção disponibiliza às tarefas assistenciais?
06. Autevoluciologia. Quais proveitos evolutivos vem obtendo com o emprego autoconsciente das autointenções conscienciais?
07. Autexposiciologia. Qual a qualidade da autointenção em fazer striptease consciencial?
08. Autoconscienciometrologia. Qual grau de autoconscienciometria aplica às autointenções e ações pessoais?
09. Autocosmoeticologia. Qual nível de cosmoeticidade impõe às autointenções?
10. Autocriticologia. Qual grau de autojuízo crítico delibera quanto às automanifestações pensênicas?
11. Autolucidologia. Qual o nível de autolucidez quanto aos efeitos e prováveis consequências geradas pela intencionalidade pessoal?
12. Automotivaciologia. Qual grau de automotivação e autesforço aplica à qualificação
das autointenções?
13. Autoradologia. Qual a natureza da autointenção em escrever artigos científicos,
verbetes, livros, tratados?
14. Autorganizaciologia. Qual grau de ordenação sustenta as autointenções?
15. Carenciologia. Qual a natureza da autointenção em permanecer carente de energia,
afeto, sexo?
16. Codigologia. Qual qualidade da autointenção impõe o código pessoal de Cosmoética?
17. Coerenciologia. Qual grau de coerência vivencia quanto às autointenções?
18. Comunicologia. Qual qualidade da autointenção utiliza na comunicação interconsciencial multidimensional?
19. Confrontologia. Qual o percentual de autointenções explícitas, claras, transparentes
versus autointenções obscuras, escusas, subjacentes?
20. Conteudologia. Qual o teor ou a qualidade da autointenção ao realizar exteriorizações de energias conscienciais?
21. Conviviologia. Qual qualidade da autointenção manifesta nos convívios pessoais
e / ou conscienciais?
22. Cotejologia. Qual o percentual de intencionalidade ortopensênica e patopensênica
manifestadas?
23. Cronologia. Qual grau de engajamento emprega no registro cronológico das autointenções?
24. Discernimentologia. Qual nível de autodiscernimento mantém na diferenciação entre intenções sadias ou patológicas?
25. Disciplinologia. Qual percentual intencional de autodisciplina mantém nas condutas
diárias?
26. Duplologia. Qual qualidade da autointenção dedica ao duplismo evolutivo?
27. Eficaciologia. Qual o percentual de auteficácia quanto às autointencionalidades?
28. Encapsulamentologia. Qual a qualidade da autointenção em apresentar-se na condição de ausência energética?
29. Epicentrismologia. Qual a qualidade da autointenção em querer alcançar a condição de epicon lúcido?
30. Grupocarmologia. Qual natureza da autointenção disponibiliza à família nuclear ou
grupocármica?
31. Habitologia. Qual qualidade da autointenção emprega aos hábitos e rotinas?
32. Intermissiologia. Qual a intencionalidade aplicada na recuperação de cons magnos?
33. Inventariologia. Qual a qualidade das autointenções em realizar o autoinventariograma?
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34. Liderologia. Qual o nível de autodepuração pensênica empregada ao liderar ou gerenciar grupos?
35. Lucidologia. Qual o grau de autodespertamento quanto às próprias intenções conscienciais?
36. Parapercepciologia. Qual qualidade da autointenção emprega no desenvolvimento
do autoparapsiquismo?
37. Paratecnologia. Qual a qualidade da autointenção em passar pela técnica da conscin-cobaia?
38. Pensenologia. Qual grau de vigilância pensênica mantém quanto à natureza das autointenções?
39. Perfilologia. Qual a qualidade da autointenção em adotar certo tipo (perfil) de comportamento?
40. Ponderaciologia. Qual o percentual de autorreflexão sobre as autointenções pessoais?
41. Posicionamentologia. Qual a natureza da autointenção impressa no posicionamento
pessoal?
42. Praxiologia. Qual a natureza da autointenção em praticar a tenepes, ser tenepessista?
43. Proexologia. Qual a qualidade da intenção empregada à consecução da autoproéxis?
44. Profissionalismologia. Qual qualidade da autointenção emprega no exercício profissional?
45. Projeciologia. Qual a natureza da autointenção em se projetar lucidamente?
46. Realismologia. Quais fatores camuflam e desqualificam a real intenção da consciência?
47. Recinologia. Qual grau de reciclagem implementa nas autointenções?
48. Sinapsologia. Qual grau de retrossinapses discrimina na intencionalidade básica do
ego atual?
49. Sociologia. Qual a natureza da autointenção em manter amizades ociosas?
50. Trafarologia. Qual a natureza da autointenção em manter a condição de robotização
existencial fixada em determinado trafar já identificado?
51. Verbaciologia. Qual o percentual de ações práticas colocadas às autointenções?
52. Vitimologia. Qual a natureza da intenção em vitimizar-se perante as responsabilidades evolutivas enquanto consciência em evolução?
53. Voliciologia. Qual grau de autorresolução íntima manifesta para enfrentar os percalços do cotidiano?
54. Voluntariologia. Qual qualidade de intenção emprega no voluntariado conscienciológico?
55. Zooconviviologia. Qual qualidade das intenções emprega no senso de convívio com
os animais pré-humanos?
Ponteiro. O intencionograma mostra para onde aponta o ponteiro da bússola pessoal ou
proexológica.
Profilaxiologia. Segundo a Discernimentologia, a autolucidez quanto à qualidade das intenções conscienciais ajuda na profilaxia evolutiva, vacinando a conscin contra as autointenções
nosográficas ou autopatopensenes geradores de interprisões grupocármicas.
Filigrana. Com base na Cosmoeticologia, quando a conscin identifica os próprios patopensenes, nosopensenes e autocorrupções, deve, de fato, priorizar a vivência da incorruptibilidade
pessoal, a fim de alcançar novos patamares evolutivos.
Diretriz. Pela Paradireitologia, a intencionalidade condiciona a diretriz filosófica seguida na vida, norteando as relações interpessoais, familiares, profissionais, sociais, afetivas, sejam
intra, extra e interconscienciais.
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Analiticologia. Considerando os diversos contextos e conjunturas da vida, se a pessoa
qualifica a vivência do código pessoal de Cosmoética, a tendência é tudo melhorar ao derredor
multidimensional.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o intencionograma, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autenticismo: Intencionologia; Homeostático.
02. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autoparanálise: Autoparaconscienciometrologia; Neutro.
04. Binômio ideia-intenção: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Carregamento na pensenidade: Pensenologia; Neutro.
06. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
07. Conscienciologia Profunda: Intraconscienciologia; Neutro.
08. Intencionalidade continuada: Holomaturologia; Homeostático.
09. Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
10. Intentio recta: Intencionologia; Homeostático.
11. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
12. Qualidade da intenção: Intencionologia; Neutro.
13. Raiz do temperamento: Autotemperamentologia; Neutro.
14. Realidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
15. Técnica da qualificação da intenção: Autocosmoeticologia; Neutro.

O INTENCIONOGRAMA É INSTRUMENTO PESQUISÍSTICO
AUTOVERIFICADOR DA NATUREZA DA INTENCIONALIDADE PESSOAL, SENDO O EIXO PRINCIPAL DA AUTOPENSENIZAÇÃO, CONDIÇÃO ESSENCIAL À AUTEVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera oportuno autaplicar o intencionograma? Qual a motivação em conhecer as autointenções?
Bibliografia Específica:
1. Carvalho, Juliana; Pensenograma: Proposta de Método para Estudo da Pensenidade; Artigo; II Congresso Internacional de Verponologia; Foz do Iguaçu, PR; 14-16.10.11; Conscientia; Revista; Trimestral; Ed. Especial; Vol.
15; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 27 enus.; 1 tab.; 8 refs.; 1 apênd.; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011; páginas 92 a 104.
2. Chalita, Adriana; A Repercussão da Autointencionalidade na Saúde Consciencial; Artigo; Saúde Consciencial; Revista; Anuário; Ano 3; N. 3; 1 E-mail; 1 tab.; 8 refs.; Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC);
Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2014; páginas 63 a 72.
3. Gesing, Alzira; Intencionalidade; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 7; N. 4; Seção: Temas da
Conscienciologia; 1 E-mail; 11 enus.; 37 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2003; páginas 137 a 148.
4. Idem, Teática Cosmoética na Conscienciometria; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 4; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 4 enus.; 33 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2005; páginas 388 a 398.
5. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página
163.
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6. 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 368 a 372.
7. Idem; Manual de Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 221.
8. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 67, 69, 74
e 77.

A. G.
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INTENCIONOLOGIA
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Intencionologia é a Ciência aplicada ao estudo específico da intenção da
conscin ou consciex, e de todas as consequências geradas pela intencionalidade pessoal, notadamente a atenção da consciência quando voltada para fora de si mesma.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo intenção vem do idioma Latim, intentio, “ação de entesar; de estender; tensão; pressão, esforço; plano; intenção; vontade”. Surgiu no Século XIII. O elemento de
composição logia procede do idioma Grego, lógos, “noção; palavra; discurso; saber; tratado; estudo; razão”. Apareceu, no idioma Português, a partir da Idade Média.
Sinonimologia: 1. Ciência da intenção. 2. Pesquisa das tendências pessoais. 3. Intencionismo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo intenção:
intencionalidade; intencionismo; intencionofilia; intencionóloga; Intencionologia; intencionólogo; Maxintencionologia; Minintencionologia.
Neologia. Os 3 vocábulos Intencionologia, Minintencionologia e Maxintencionologia
são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Voliciologia. 2. Criteriologia. 3. Teaticologia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à intencionalidade.
II. Fatuística
Pensenologia: a autopensenização positiva.
Fatologia: a intenção; o intento; a qualidade da intenção; a intenção como bússola consciencial; o autodiscernimento superior à boa intenção; a intencionalidade; a intencionalidade explícita; a intencionalidade oculta; a intencionalidade sadia; a intencionalidade doentia; a mentira
corrói a intencionalidade; a intencionalidade de quem procura acertar; a qualidade cosmoética da
intencionalidade; a depuração máxima da intencionalidade; a intencionalidade assistencial; a intencionalidade da conciliação universal; a intencionalidade cosmoética maxifraterna; o plano
pessoal; o propósito pessoal; o desígnio pessoal; a qualidade reveladora do conteúdo da consciência; a autorresolução; a autodeterminação; a hiperacuidade pessoal; a tendenciosidade.
Parafatologia: a intencionalidade aplicada ao estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do “quem procura, acha”.
Filiologia: a intencionofilia.
Holotecologia: a maturoteca; a pensenoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Intencionologia; a Holomaturologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Autexperimentologia; a Autocogniciologia; a Heuristicologia; a Problematicologia; a Teaticologia; a Eficienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin; a consciex; a pessoa bem-intencionada; a conscin malintencionada.
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o doente desejando sobreviver; o enfermo desejando dessomar.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a doente desejando sobreviver; a enferma desejando dessomar.
Hominologia: o Homo sapiens intentionologus; o Homo sapiens intentiophilicus; o Homo sapiens intentionalis; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens paradireitologus;
o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Minintencionologia = a intenção de ir almoçar; Maxintencionologia =
a intenção de tornar-se ser desperto.
Análise. Dentro do universo da Holomaturologia, importa, antes de tudo, em todo momento da evolução consciencial, analisar a qualificação das intenções da consciência. As pessoas
têm potencialidades imensas. A questão magna é ver a qualidade da intenção aplicada nas autopotencialidades. Simples cacho carregado de bananas, incapaz de pensar nem considerado arma,
tem potencialidades para derrubar e machucar várias pessoas. O malandro é o espertinho aspirante a bandido. O bandido é o malandro profissional. A intencionalidade anticosmoética, de fato,
governa a ambos.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, as
3 categorias básicas da qualidade da intenção de qualquer consciência:
1. Homeostática: a Cosmoeticologia; a intencionalidade libertadora e ampliadora do
livre arbítrio pessoal; o caminho do bem-estar, da autorrealização, da interassistencialidade e da
evolução natural e, ao final, da Interlúdio e da euforex.
2. Nosográfica: a anticosmoética; a intencionalidade interprisiológica e determinante do
determinismo do Cosmos sobre a consciência; o caminho do desconforto, do egocentrismo infantil, da regressão evolutiva e, ao final, da Baratrosfera e da melex.
3. Neutra: a ambiguidade; a condição sem exposição clara dos propósitos da consciência. A indefinição e a decidofobia podem influir aqui.
Caracterologia. No âmbito da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 categorias de cada qual das 3 qualidades básicas da natureza da intenção ou intencionalidade da consciência, listadas anteriormente, para a análise mais detalhista da intraconsciencialidade:
A. Homeostáticas.
01. Assistencial: amparadora; auxiliadora.
02. Cosmoética: ilibada; sem autocorrupção.
03. Depurada: construtiva; edificante.
04. Justa: conciliadora; nobilitante.
05. Ortopensênica: positiva; evolutiva.
06. Renovadora: reciclante; criativa.
07. Sadia: equilibrada; conclusiva; bem articulada.
08. Sincera: exposta; declarada sem rodeios.
09. Terapêutica: curativa; libertadora.
10. Universalista: evoluída; avançada.

Enciclopédia da Conscienciologia

12914

B. Nosográficas.
01. Anticosmoética: enganadora; com autocorrupção; acobertada; a intenção escusa.
02. Assediadora: doentia; manipuladora; subjugadora; prejudicial.
03. Belicosa: belicista; suicida.
04. Depreciativa: difamatória; a segunda intenção.
05. Desqualificada: irracional.
06. Dolosa: escusa; criminosa.
07. Egoica: umbilical; protorreptiliana; cerceadora.
08. Elitista: ectópica; repressiva.
09. Mística: sectária; facciosa; fanática; amaurótica.
10. Patopensênica: negativa; traidora.
C. Neutras.
01. Comunicativa: extrovertida.
02. Lúcida: autoconsciente.
03. Manifesta: exposta; deliberada.
04. Política: básica; fundamental.
05. Predominante: dominadora.
06. Real: autêntica.
07. Subjacente: essencial.
08. Teática: verbacional.
09. Única: fixada; determinante.
10. Vigorosa: determinada; a força presencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a Intencionologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo Consciencial: Evoluciologia.
02. Alavancagem da proéxis: Proexologia.
03. Altruísmo: Policarmologia.
04. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia.
05. Consciência cosmoética: Holomaturologia.
06. Continuísmo consciencial: Evoluciologia.
07. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia.
08. Escolha evolutiva: Experimentologia.
09. Eumatia: Experimentologia.
10. Gescon: Proexologia.
11. Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia.
12. Omissuper: Holomaturologia.
13. Ponteiro consciencial: Holomaturologia.
14. Princípio da descrença: Mentalsomatologia.
15. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia.
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A QUALIFICAÇÃO EXATA DA NATUREZA DA INTENCIONALIDADE PESSOAL É O PONTO CRUCIAL DO RESULTA-DO COSMOÉTICO OU ANTICOSMOÉTICO DE TODAS AS
PENSENIZAÇÕES, ATOS E ATITUDES DA CONSCIÊNCIA.
Questionologia. Qual a qualidade média da intencionalidade transparente e imposta por
você nas ações de cada momento? Você já estudou tal estado personalíssimo ou pré-requisito superrelevante para a autevolução?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 205.
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 184, 674, 726 e 1.013.
3. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 105.
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 81.
5. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 131.
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.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 114,
247, 328, 612, 704 e 718.
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 Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 391.
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INTENSIDADE EXISTENCIAL
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A intensidade existencial é a existência humana vivida com elevado vigor
e construtividade, impulsionada pela conscin lúcida com energia e determinação acima da média
da população.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo intenso vem do idioma Latim Tardio, intensus, “intenso; violento”.
Surgiu no Século XV. A palavra intensidade apareceu no Século XIX. O vocábulo existencial
procede também do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”. Surgiu igualmente no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Potência vivencial. 02. Veemência consciencial. 03. Exuberância
evolutiva. 04. Intensidade autoperformática. 05. Vida estimuladora. 06. Vida impulsionadora.
07. Vida potencializadora. 08. Vida ativadora. 09. Vida propulsora. 10. Vida recicladora.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo intenso: intensa; intensão; intensar; intensidade; intensificação; intensificador; intensificadora; intensificar; intensiva; intensivo.
Neologia. As 4 expressões compostas intensidade existencial, intensidade existencial
menor, intensidade existencial média e intensidade existencial máxima são neologismos técnicos
da Holomaturologia.
Antonimologia: 01. Intensidade obnubiladora. 02. Intensidade automimética. 03. Vida
ociosa. 04. Vida sedentária. 05. Vida entorpecida. 06. Vida hibernante. 07. Vida anticatalisadora. 08. Vida depressiva. 09. Vida estagnada. 10. Vida regressiva.
Estrangeirismologia: o upgrade intraconsciencial; as selfperformances evolutivas;
o know-how evolutivo máximo; o curriculum vitae maximum; o tour de force evolutivo; o incremento paulatino dos autesforços day by day; o background experiencial acumulado pelos gerontes evolutivos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade do empreendedorismo cosmoético evolutivo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade autoconsciente; a autopensenização retilínea de alta intensidade produtiva; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a retilinearidade da autopensenização.
Fatologia: a intensidade existencial; a vida intensa por si só não expressando acerto
evolutivo; a intensidade potente ou fraca da vida intrafísica; a intensidade dos hábitos sadios e das
rotinas úteis somente trazendo benefícios; a formação profissional, intensiva e laboriosa; a intensidade da vida airada com perda de todos os valores evolutivos; o fato de existirem legiões de vidas intrafísicas intensas desperdiçadas ou perdidas; a vida mais intensa, sem dúvida, sendo prioritária para se alcançar o compléxis, contudo importando considerar a adjetivação da vida intensa;
o ideal do ato de buscar intensificar a vida quando a linha de montagem consciencial já está pronta para a produtividade construtiva; o ritmo imposto à própria vida; os diferentes ritmos conforme
o contexto evolutivo; os momentos de forte intensidade existencial; os períodos de intensidade
existencial máxima; a manutenção da intensidade existencial prolífera; a automotivação produtiva; o rigor autodisciplinar; o ânimo revigorado diuturnamente; a intensificação dos autodesem-
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penhos; a longevidade lúcida produtiva; a intensa vida íntima pacificadora da automaturidade
consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o dinamismo energético da conscin lúcida; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a intensificação da potencialização parapesquisística pelo taquipsiquismo; a paralisação existencial no sonambulismo extrafísico; o regressismo existencial na parapsicose pós-dessomática; o salto existencial evolutivo
propiciado pelo Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; as repercussões intraconscienciais da
intensidade inexprimível da vivência do fenômeno da cosmoconsciência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a intensidade das conexões sinérgicas sadias a partir da conscin; o sinergismo da vitalidade holossomática; o sinergismo macrossoma-paramicrochip; o sinergismo
limpidez autopensênica–densidade cognitiva–autodiscernimento evolutivo; o sinergismo intensidade existencial–autorrentabilidade evolutiva.
Principiologia: o princípio pessoal de aproveitamento de cada minuto existencial;
o princípio da descrença.
Codigologia: a autofiscalização intensa na aplicação do próprio código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de prioridades pessoais.
Teoriologia: a teoria da vida evolutiva a partir do discernimento conscienciológico;
a autodecisão quanto à potencialização autevolutiva da teoria da evolução interassistencial contínua; a autoconscientização quanto à recomposição necessária da teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica da exaustividade pesquisística; a técnica da invéxis; a técnica de
suar sangue; a técnica da recin; a técnica de mais 1 ano de vida humana.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico engajado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Parapsíquicos; o Colégio Invisível
dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos da concentração de recursos evolutivos disponibilizados na
Cognópolis na intensificação existencial dos cognopolitas; o efeito Hulk na vida da conscin não
workaholic; os efeitos da dupla evolutiva exitosa no aumento da intensidade existencial dos parceiros; os efeitos da autodesperticidade na maxiaceleração da intensidade existencial.
Ciclologia: as oportunidades evolutivas de cada etapa do ciclo da vida intrafísica; os
graus de intensidade existencial ao longo do ciclo etário intrafísico; a manutenção da autoprodutividade no ciclo existência intrafísica–existência extrafísica; o ciclo multiexistencial pessoal
(CMP) evoluído da atividade.
Enumerologia: o desembaraço existencial; a intensificação existencial; a dinamização
existencial; a catálise existencial; a alavancagem existencial; a aceleração existencial; a potencialização existencial.
Binomiologia: o binômio quantificar-qualificar; o binômio alta intensidade–alta qualidade; o binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis; o binômio vivências intensivas–pausas reflexivas.
Interaciologia: a interação criatividade-utilidade; a interação cognição humana–cognição multidimensional.
Crescendologia: o crescendo intensidade interassistencial grupal–intensidade reurbanística geral; o crescendo intensidade–continuidade da ação tarística; o crescendo centrípeto recéxis-recin; o crescendo interassistencial tenepes-ofiex; o crescendo completismos diários–compléxis–maximoréxis.
Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio extensão-intensidade-qualidade.
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Polinomiologia: o polinômio sentido–intensidade–velocidade–aceleração do investimento na autevolutividade; o polinômio ritmo lento–ritmo moderado–ritmo pujante–ritmo acelerado.
Antagonismologia: o antagonismo vida folgada / vida intensa; o antagonismo tensão
intensa produtiva / tensão intensa patológica; o antagonismo intensidade existencial / perfeccionismo; o antagonismo intensidade intraconsciencial / intensidade extraconsciencial; o antagonismo automotivação racional / automotivação emocional; o antagonismo aproveitamento / desperdício do tempo evolutivo.
Paradoxologia: o paradoxo da fragilidade do soma e da potencialidade da consciência
intrafísica.
Politicologia: a lucidocracia; a meritocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia;
a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço cognitivo aplicada à autolucidez laboral.
Filiologia: a laborfilia; a evoluciofilia; a neofilia; a proexofilia; a ortofilia; a conscienciofilia; a cienciofilia.
Sindromologia: a vida íntima intensa e infértil da síndrome do ansiosismo; a vida intensa e inócua da síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a intensidade adrenalínica da riscomania; a intensidade emocional da ludomania.
Holotecologia: a maturoteca; a cosmoeticoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca;
a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a mnemoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Conscienciometria Intensiva; a Autoproexologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Autocriteriologia; a Parapercepciologia; a Autodidaxiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens existentialis; o Homo sapiens intensus; o Homo sapiens
evolutiologus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens
holomaturologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: intensidade existencial menor = a manutenção da vida humana com vigor mínimo, esporádico; intensidade existencial média = a manutenção da vida humana com vigor mediano ou moderado da população, sem maior expressão; intensidade existencial máxima
= a manutenção da vida humana com vigor indiscutivelmente acima da mediocridade, assentado
na multidimensionalidade consciencial.
Culturologia: a cultura da produtividade; a cultura proexológica; a Multiculturologia
da Autopriorização Multidimensional.
Caracterologia. Sob a ótica da Holomaturidade, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
35 qualidades ou categorias de intensidades existenciais dignas de atenção:
01. Intensidade da autenticidade pessoal.
02. Intensidade da autocognoscibilidade prioritária.
03. Intensidade da autocrítica teática.
04. Intensidade da autorreeducação evolutiva.
05. Intensidade da autossuficiência evolutiva.
06. Intensidade da comunicabilidade didática.
07. Intensidade da convivialidade fraterna.
08. Intensidade da determinação da vontade.
09. Intensidade da dinâmica libertária.
10. Intensidade da exercitação neuronal pessoal.
11. Intensidade da força presencial pessoal.
12. Intensidade da interassistencialidade pessoal.
13. Intensidade da operosidade tenepessística pessoal.
14. Intensidade da parapercuciência pessoal.
15. Intensidade da produtividade intelectual.
16. Intensidade da qualidade do materpensene.
17. Intensidade da recuperação de cons.
18. Intensidade das análises pessoais.
19. Intensidade das autodefesas energéticas.
20. Intensidade das autopesquisas.
21. Intensidade das autorreciclagens evolutivas.
22. Intensidade das autorreflexões.
23. Intensidade das ECs pessoais.
24. Intensidade da semperaprendência pessoal.
25. Intensidade das inspirações parapsíquicas.
26. Intensidade das leituras inteligentes.
27. Intensidade das neoideias libertárias.
28. Intensidade das profilaxias pessoais.
29. Intensidade das retroalimentações das automotivações.
30. Intensidade da transparência pessoal.
31. Intensidade do autodidatismo permanente.
32. Intensidade do autodinamismo produtivo.
33. Intensidade do autovoluntariado conscienciológico.
34. Intensidade do discernimento mentalsomático.
35. Intensidade dos atributos mentaissomáticos pessoais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a intensidade existencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
03. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
04. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
05. Atitude irretocável: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Autesforço convergente: Autodiscernimentologia; Homeostático.
07. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
08. Autopensenização vigorosa: Autopensenologia; Homeostático.
09. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
10. Crescendo evolutivo: Crescendologia; Homeostático.
11. Deslanche existencial: Intrafisicologia; Homeostático.
12. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
13. Potencializador da memória: Mnemossomatologia; Homeostático.
14. Sintonia holopensênica: Holopensenologia; Neutro.
15. Técnica do crescendo: Comunicologia; Neutro.

A INTENSIDADE EXISTENCIAL DE ALTA QUALIFICAÇÃO
SÓ É SUSTENTADA PELA CONSCIN COM INTELIGÊNCIA
EVOLUTIVA E AUTOCONSCIENTE DO VALOR DA VONTADE, DA INTENCIONALIDADE E DO AUTODISCERNIMENTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém a vida humana intensa? Com predomínio de qual qualidade evolutiva?
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INTENSIVISTA ASSISTENCIAL PARAPSÍQUICO
(INTENSIVISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O intensivista assistencial parapsíquico é a conscin, homem ou mulher, capaz de perceber, discriminar, discernir e distinguir as parapercepções e utilizá-las no amparo a pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), de maneira ágil, cosmoética e pontual.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo intensivo deriva provavelmente do idioma Francês, intensif, “intenso; que provoca aumento de intensidade”, e este do idioma Latim Medieval, intensivus, “caracterizado por tensão, esforço”. Apareceu no Século XIX. O vocábulo assistência provém do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsisten, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir em
juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar a porta de alguém”. Surgiu no Século XVI.
O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além
de”. O vocábulo psíquico procede também do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida,
aos seres vivos, à alma”, de psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de
vida”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Profissional assistencial parapsíquico da UTI. 2. Intensivista parapsíquico assistencial. 3. Intensivista amparador atuante na UTI. 4. Intensivista paraperceptivo
voltado à assistência crítica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados da vocábulo intensivo:
intensão; intensar; intensidade; intensificação; intensificador; intensificadora; intensificar; intensiva; intensivismo; Intensivismologia; intensivista.
Neologia. As 3 expressões compostas intensivista assistencial parapsíquico, intensivista
assistencial parapsíquico imperito e intensivista assistencial parapsíquico proficiente são neologismos técnicos da Intensivismologia.
Antonimologia: 1. Intensivista antiassistencial. 2. Intensivista casca grossa em ambientes críticos. 3. Intensivista displicente parapsíquico. 4. Intensivista antiparapsiquista.
Estrangeirismologia: o know-how parapsíquico, auxiliando nas tomadas de decisões
voltadas ao paciente crítico; a Intensive Care Unit (ICU); o parapsíquismo assistencial contribuindo para identificar o point of no return do doente grave.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à assistencialidade pontual, cosmoética, em ambiente crítico.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Intensivismo: assistência crítica. Parapsiquismo: assistência multidimensional.
Citaciologia: – “O primeiro objetivo de um hospital deve ser não maltratar os doentes”
(Florence Nightingale, 1820–1910).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do parapsiquismo interassistencial; o holopensene
pessoal da paraperceptibilidade; a autopensenização interassistencial; os benignopensenes; a benignopensenidade; o holopensene pessoal altruísta; o holopensene terapêutico; o holopensene de
terapia intensiva: a afinidade pensênica aos contatos interdimensionais homeostáticos; o holopensene da megafraternidade; a diferenciação pensênica; o holopensene pessoal da saúde; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; o holopensene acolhedor das ECs; o foco assistencial para a predisposição dos lateropensenes sadios; a autopensenização multidimensional.
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Fatologia: a assistencialidade parapsíquica pontual nos ambientes críticos; o pensamento
inspirador no momento providencial; a disponibilidade assistencial; o ato de olhar com “olhos de
ver” a necessidade alheia; o ato de se preocupar com a necessidade alheia; o ato de estar no lugar
certo na hora certa; o abertismo consciencial; a atenção dividida; a atenção pontual; a importância
do detalhismo para o assistente e o assistido; a importância da atenção prestada ao paciente
e à equipe de trabalho; a postura assistencial servindo de exemplo perante a equipe multiprofissional; o antiemocionalismo racional enquanto suporte assistencial; a autoconvicção gerada pelo
acúmulo de vivências pessoais; as múltiplas variáveis multivivenciais culminando no atual momento evolutivo do paciente; o ambiente de pré-velório; o luto antecipatório vivenciado pelo paciente crítico; a insensibilidade assistencial e parapsíquica em ambientes críticos; a autopensenização positiva no momento do atendimento; a acuidade assistencial parapsíquica; o dinamismo
assistencial parapsíquico do intensivista de plantão; a solicitude assistencial perante as diferentes
intercorrências.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a identificação
pontual da sinalética energética parapsíquica pessoal; a autodiscriminação energética; as parapercepções auxiliando nas tomadas de decisões críticas; o domínio das ECs; o emprego das ECs na
melhora do ambiente; o aviso extrafísico; a assimilação simpática (assim) diagnóstica; a empatia
energética servindo de ferramenta interassistencial; a sinalética parapsíquica na condição de instrumento na escolha da conduta terapêutica; a simulcognição em cima do lance necessária ao momento; a interferência energética mútua entre profissionais e pacientes; o amparo extrafísico;
o assédio; a desassim após o trabalho de assistência; a percepção da interação energética dos
membros da família; a descoincidência vígil sendo alerta consciencial; a ressaca energética pela
ineficiência da desassim; os sinais assediadores da irritação e da sonolência; o exaurimento energético cronificado; o parapsiquismo bloqueado; a superação da inépcia parapsíquica; a paraperceptibilidade assistencial latente; a energia consciencial inabalável do paciente sendo fator determinante para o prognóstico; a diferenciação das ECs diretas das conscins e consciexes; a sensação
de euforin após a assistência pontual necessária; a cabeça fria sendo senha para a conexão com
o amparo extrafísico; os fatos orientando as parapercepções racionais; os banhos de energia confirmando os parafatos seguidos da assistência; a bagagem parapsíquica pessoal acumulada através
de vidas pretéritas; o refinamento parapsíquico diário; o uso da ectoplasmia na terapêutica crítica;
a vontade sincera de ajudar predispondo ao trabalho dos amparadores de função; a paraterapêutica
visando qualificar o efeito pós-dessoma; os detalhes intrafísicos sinalizando ocorrências extrafísicas (parafatos); as paracirurgias; a prontidão paraperceptiva voltada à assistência crítica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo prontidão assistencial–parapsiquismo potencializado–
–assistência pontual em ambientes críticos; o sinergismo energias conscienciais–autoparapsiquismo; o sinergismo amparador do assistente–amparador do assistido; o sinergismo detalhismo–sutileza assistencial; o sinergismo abertismo–sinalética–assistência assertiva; o sinergismo
força presencial–autoprontidão energossomática; o sinergismo das parapercepções pelos olhos
e paraolhos.
Principiologia: o princípio do parapsiquismo servindo de ferramenta-chave para a assistência pontual; o princípio de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio da autabnegação cosmoética; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) enquanto fator primordial na assistência diária; o princípio da interassistencialidade; o princípio da multidimensionalidade consciencial.
Codigologia: o parapsiquismo assistencial cosmoético aperfeiçoando o código pessoal
de Cosmoética (CPC) do intensivista.
Teoriologia: a teoria do amparo extrafísico funcional; a teoria do autodiscernimento
multidimensional; a teoria e prática do parapsiquismo lúcido.
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Tecnologia: a técnica do EV aplicada na manutenção da saúde parapsíquica e holossomática; a técnica de exteriorização das ECs no ambiente de UTI para potencialização do desempenho terapêutico; a técnica de empregar as ECs positivas na manutenção das assistências intra
e extrafísicas; a técnica de utilizar o “autorradar” para o desenvolvimento do parapsiquismo diário; a técnica da assim na identificação diagnóstica; a técnica da desassim; a técnica da abordagem multidimensional.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório
conscienciológico da Parapercepciologia; o laboratório conscienciológico da autorganização;
os plantões diários na UTI enquanto labcon.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapsiquistas; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Profissionais da
Saúde; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos equilibradores do autoparapsiquismo interassistencial; os efeitos
potencializadores da utilização do parapsiquismo fraterno e cosmoético enquanto propulsor da
proéxis; os efeitos incalculáveis da assistência pontual tanto para o assistente quanto para o assistido; os efeitos evolutivos do parapsiquismo sadio; o efeito da psicosfera sadia na melhoria do
holopensene do ambiente crítico.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas experiências parapsíquicas; a assistencialidade sendo potencializadora de neossinapses parapsíquicas; as neossinapses geradas pela megafraternidade; a criação de neossinapses a partir do acúmulo de experiências diárias.
Ciclologia: o ciclo prontidão energossomática–amparo de função–assistência pontual;
o ciclo assim diagnóstica–desassim; o ciclo altruísmo–amparo de função–reforço assistencial.
Enumerologia: o parapsíquico intensivista; o assistente intensivista; o energizador intensivista; a equipin intensivista; o amparador de função intensivista; o tenepessista intensivista;
o ofiexista intensivista.
Binomiologia: o binômio sinalética precisa–assistência pontual; o binômio interesse pelo próximo–parapsiquismo sadio; o binômio parapsiquismo-Cosmoética; o binômio prontidão
assistencial–amparo de função; o binômio autodesassedialidade-interassistencialidade; o binômio estofo energético–eficiência assistencial; o binômio percepção-parapercepção.
Interaciologia: a interação percepções somáticas–parapercepções holossomáticas; a interação energia da equipe–holopensene do plantão; a interação profissional predisposto–paciente a ser assistido; a interação visita intrafísica–desassédio grupocármico–dessoma; a interação
grupocármica assistentes–assistidos.
Crescendologia: o crescendo atenção-detalhismo-abertismo; o crescendo percepções
somáticas–parapercepções; o crescendo intencionalidade benévola–amparabilidade–catálise parapsíquica; o crescendo autopensenidade positiva–desempennho terapêutico; o crescendo vontade decidida–montagem do campo energético–interassistencialidade multidimensional; o crescendo parapsiquismo despercebido–autopesquisa–parapsiquismo autoconsciente.
Trinomiologia: o trinômio empatia-acessibilidade-interassistência; o trinômio observação-sutilezas-assertividade; o trinômio fatos-parafatos-interpretações; o trinômio desconhecimento paraperceptivo–esponja energética–ressacas energéticas.
Polinomiologia: o polinômio vontade cosmoética–altruísmo sincero–amparo de função–
–parapsiquismo expandido.
Antagonismologia: o antagonismo ansiedade / parapsiquismo; o antagonismo emocionalismo / assistência lúcida; o antagonismo desatenção / sinalética parapsíquica; o antagonismo
bradipsiquismo / intensivismo; o antagonismo autismo consciencial / parapsiquismo pontual;
o antagonismo displicência / ambiente crítico; o antagonismo iatrogenia / saúde.
Paradoxologia: o paradoxo cansaço físico–vigor energético; o paradoxo da frieza assistencial.
Politicologia: a parapsicocracia; a discernimentocracia; a assistenciocracia.

12924

Enciclopédia da Conscienciologia

Legislogia: a lei do maior esforço parapsíquico aplicado à interassistencialidade; a lei
cosmoética do limite assistencial; a lei da empatia; a lei do mais lúcido e equilibrado energeticamente sustentar o campo assoberbado.
Filiologia: a assistenciofilia; a parapsicofilia; a energofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia; a bacteriofobia.
Sindromologia: a síndrome de burnout; a síndrome do exaurimento bioenergético;
a síndrome do justiceiro.
Maniologia: a mania de limpeza presente no transtorno obsessivo-compulsivo, incompatível com o trabalho na UTI.
Mitologia: o mito do paciente de UTI estar com o pé-na-cova; o mito da onipotência
consciencial.
Holotecologia: a parapsicoteca; a sinaleticoteca; a energeticoteca; a assistencioteca;
a interassistencioteca; a cosmoeticoteca; a teaticoteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Intensivismologia; a Energossomatologia; a Parapercepciologia;
a Assistenciologia; a Intencionologia; a Paraprofilaxiologia; a Parafenomenologia; a Dessomatologia; a Autodesassediologia; a Despertologia; a Policarmologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin menos doente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin analfabeta parapsíquica; a conscin esponja energética;
a conscin casca grossa.
Masculinologia: o intensivista assistencial parapsíquico; o assistente antiparapsíquico
assistencial; o neurocirurgião criador da primeira UTI neuropediátrica em Boston, em 1926 Walter Edward Dandy (1886–1946); o primeiro médico intensivista Peter Safar (1924–2003); o enfermeiro intensivista; o fisioterapeuta intensivista; o fonoaudiólogo; o médico intensivista; o técnico
de enfermagem; o psicólogo; o profissional da manutenção; o ectoplasta; o visitante oportuno;
o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação.
Femininologia: a intensivista assistencial parapsíquica; a assistente antiparapsíquica assistencial; a enfermeira Florence Nightingale, “Dama da Lâmpada”, (1820–1910); a enfermeira
intensivista; a fisioterapeuta intensivista, a fonoaudióloga; a médica intensivista; a técnica de enfermagem; a psicóloga; a profissional da limpeza; a assistente social; a ectoplasta; a visitante
oportuna; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;
a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo
sapiens interassistentialis; o Homo sapiens assimilatus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens
intensivus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: intensivista assistencial parapsíquico imperito = a conscin integrante da
equipe multiprofissional da UTI, encontrando-se ainda inexperiente quanto à aplicação do parapsiquismo enquanto ferramenta assistencial; intensivista assistencial parapsíquico proficiente =
a conscin integrante da equipe multiprofissional da UTI experiente quanto à aplicação do parapsiquismo enquanto ferramenta assistencial.
Culturologia: a cultura parapsíquica assistencial; a cultura do autodomínio bioenergético; a cultura do emprego das ECs visando a melhoria do desempenho terapêutico nas assistências dos plantões diários na UTI.
Tabelologia. Considerando-se a Interassistenciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 cotejos entre traços otimizadores (trafores) e traços dificultadores (trafares) à conscin
intensivista, atuante em UTI:
Tabela – Cotejo Traços Otimizadores (trafores) / Traços Dificultadores (trafares)
para Assistência Parapsíquica em Unidades de Terapia Intensiva
Nos

Trafores

Trafares

01.

Altruísmo

Egocentrismo

02.

Atenção dividida

Desatenção

03.

Autossuperação energética

Extenuação energética

04.

Conhecimento técnico

Amadorismo

05.

Disponibilidade assistencial

Indisponibilidade assistencial

06.

Inteligência contextual

Rigidez pensênica

07.

Profissionalismo

Antiprofissionalismo

08.

Senso de grupalidade

Individualismo

09.

Sinalética desenvolvida

Inconsciência energossomática

10.

Taquipsiquismo

Bradipsiquismo

Reflexão. De acordo com a tabela anterior, em qual das colunas você pesquisador(a) se
identifica mais?
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 intensivista assistencial parapsíquico, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
03. Autoprontidão energossomática: Energossomatologia; Neutro.
04. Evolução energossomática: Energossomatologia; Homeostático.
05. Gabarito assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
07. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
Paraassepsia antecipada: Energossomatologia; Neutro.
Perfil assistencial grupocármico: Interassistenciologia; Neutro.
Perfil parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
Socorrista multidimensional: Assistenciologia; Homeostático.
Tara parapsíquica: Interassistenciologia; Homeostático.

O INTENSIVISTA ASSISTENCIAL PARAPSÍQUICO TORNA-SE
MINIPEÇA CHAVE NOS CUIDADOS DE PACIENTES NAS
UTIS, POSSIBILITANDO PRÁTICAS TERAPÊUTICAS MAIS
ASSERTIVAS DO PONTO DE VISTA MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou experiência assistencial parapsíquica em Unidade de Terapia Intensiva? De modo direto ou indireto? Refletiu sobre a ampliação
e potencialização da assistência prestada às conscins enfermas, quando utilizadas ferramentas
multidimensionais?
Bibliografia Específica:
1. Brown, Pam; Florence Nightingale: A História de Uma Mulher Corajosa que estabeleceu as Bases da
Enfermagem; Biografia; 64 p.; 11 fotos; 34 ilus.; 2 mapas; glos. 15 termos; alf.; 22 x 15 cm; br.; Editora Globo; São
Paulo, SP; 1993; página 18.
2. Souza, Raquel Pusch; Manual Rotinas de Humanização em Medicina Intensiva; 110 p.; 89 fichários; 11
anexos; 25 x 18 cm; br.; Editora Atheneu; São Paulo, SP; 2010; páginas 15, 32 e 33.

S. M. S.
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INTENTIO RECTA
(INTENCIONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A intentio recta é a condição ininterrupta, evoluída, da intencionalidade ou
autopensenidade retilínea e permanente da conscin lúcida, em toda parte ou dimensão existencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo do idioma Latim, intentio, significa “ação de entesar, de estender;
tensão; pressão; esforço; plano; intenção; vontade; atenção; designo; desenho; ataque; acusação”.
A palavra recta, também do idioma Latim, expressa “em direitura; em linha reta”.
Sinonimologia: 01. Intencionalidade reta. 02. Intenção retilínea. 03. Intencionalidade
cosmoética. 04. Intenção explícita. 05. Intenção transparente. 06. Intenção límpida. 07. Intenção positiva. 08. Intenção homeostática. 09. Intenção sadia. 10. Intenção interassistencial.
Neologia. As duas expressões compostas intentio recta intrafísica e intentio recta multidimensional são neologismos técnicos da Intencionologia.
Antonimologia: 01. Intentio obliqua. 02. Intencionalidade oblíqua. 03. Intenção anticosmoética. 04. Intenção espúria. 05. Intenção oculta. 06. Intenção patogênica. 07. Intenção camuflada. 08. Intenção insincera. 09. Intenção patológica. 10. Intenção escusa.
Estrangeirismologia: a intentio recta; o Autopensenarium; o strong profile; o animus
adjuvanti; as best awareness intentions; a intencionalidade explicitada da glasnost consciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Holomaturologia Cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intencionalidade cosmoética; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; as manifestações autopensênicas avalizando a intentio recta, permanente, fixada no melhor para todos;
a retilinearidade autopensênica; a autopensenidade retilínea.
Fatologia: a intencionalidade reta; a intenção retilínea; a persistência nos propósitos
evolutivos; os múltiplos campos de intencionalidade; a qualidade da intenção pessoal; o autodiscernimento governando a consciência além da boa intenção; o nível da intenção determinando
o patamar dos acertos da consciência; o papel fundamental da intenção no desenvolvimento da
evolução da consciência; o intento sempre definido; o ponteiro da bússola consciencial ajustado
fixamente no Norte da Evoluciologia; a intencionalidade permanentemente explícita; a qualidade
reveladora do conteúdo confiável da consciência; os atos coerentes com os valores cosmoéticos já
assimilados; o desígnio do próprio destino escolhido; a hiperacuidade da intencionalidade; a estrutura imperturbável da intraconsciencialidade; o caminho da Serenologia; a intenção proativa;
a meta existencial positiva fixada de modo inabalável; a imperturbabilidade da intenção básica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a intentio recta no eixo dos autorrevezamentos multiexistenciais; as
metas pluriexistenciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade pessoal–intenção sadia; o sinergismo conscin
cosmoética–consciex amparadora.
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Principiologia: o princípio da descrença; o princípio de intencionar o melhor para todos; o princípio da evolução interassistencial; o princípio dos fins não justificarem os meios;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o ideal da coerência entre a intenção reta e a vivência do código pessoal de
Cosmoética (CPC); o exercício conjunto do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: as técnicas de autochecagem da intencionalidade; a tecnologia de qualificação contínua da autointencionalidade.
Voluntariologia: o voluntariado teático da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: os efeitos da intentio recta no manejo acertado das realidades cósmicas; os
efeitos felizes das intenções com alto nível de discernimento.
Ciclologia: o ciclo de realização vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo
meios-fins; o ciclo erro-correção-acerto.
Enumerologia: a intenção límpida; a intenção transparente; a intenção hígida; a intenção explícita; a intenção sincera; a intenção construtiva; a intenção homeostática. A aspiração
à autevolutividade; a predisposição ao acerto; a premeditação do melhor; a deliberação cosmoética; a determinação na ortopráxis; a motivação à autocorreção; a realização da ortointencionalidade
Binomiologia: o binômio intentio recta–calculismo cosmoético.
Interaciologia: a interação fundamental vontade-intenção; a interação intentio recta–
–ação correta.
Crescendologia: o crescendo autorganização física–retilinearidade autopensênica.
Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio dos autorrevezamentos novos somas–contextos diferentes–mesmas intenções; o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva.
Polinomiologia: o polinômio autovalores-autocosmoética-intencionalidade-autocoerência.
Antagonismologia: o antagonismo intenções explícitas / segundas intenções; o antagonismo intenções interassistenciais / intenções egoicas.
Paradoxologia: o paradoxo da intentio recta reverberar nas intenções das consciências
próximas.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo autoconsciente; as leis da Cosmoética; as
leis do Paradireito.
Filiologia: a intencionofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a maturoteca; a pensenoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a conscienciometroteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Intencionologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Psicossomatologia; a Evoluciologia; a Megafocologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Autoproexologia; a Autocriteriologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-
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ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intentus; o Homo sapiens intentator; o Homo sapiens intentionalis; o Homo sapiens intentorectus; o Homo sapiens continuator; o Homo sapiens intentiocontinuus; o Homo sapiens intentiophilicus; o Homo sapiens intentionologus; o Homo sapiens
authenticus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
paradireitologus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: intentio recta intrafísica = a intencionalidade retilínea da conscin lúcida
mantida de modo permanente na vida especificamente humana; intentio recta multidimensional
= a intencionalidade retilínea da conscin lúcida mantida de modo permanente, ao mesmo tempo,
na vida intrafísica e na vida parapsíquica.
Culturologia: a cultura da Intraconscienciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a intentio recta, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autenticismo: Intencionologia; Homeostático.
03. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
05. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
06. Intencionalidade continuada: Holomaturologia; Homeostático.
07. Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
08. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Meganível da autoconsciência: Imagisticologia; Homeostático.
10. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
11. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
13. Qualidade da intenção: Intencionologia; Neutro.
14. Qualificação dos trafores: Conscienciometrologia; Homeostático.
15. Trinômio da holomaturidade: Holomaturologia; Homeostático.
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A INTENCIONALIDADE MANTIDA RETAMENTE, SOB
BASES COSMOÉTICAS, COM RETILINEARIDADE AUTOPENSÊNICA EXPLÍCITA, ABRE O CAMINHO DA CONSCIN
LÚCIDA PARA AS CONQUISTAS EVOLUTIVAS MÁXIMAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém a intencionalidade retilínea? De modo
contínuo ou ocasional?
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AC O P LAM E NT AR I UM - AU T O D E S PE RTI CI D AD E
(PREDESPERTOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A interação Acoplamentarium-autodesperticidade é a relação evolutiva entre o desenvolvimento parapsíquico da conscin através da técnica do acoplamento energético com
o uso repetido do laboratório Acoplamentarium e a condição de desassediado permanente total.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O termo acoplar vem do idioma Francês, accoupler, derivado do idioma Latim, copulare. Surgiu em 1950.
O sufixo do idioma Latim, arium, significa “lugar; local; receptáculo”. O primeiro elemento de
composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo des deriva
também do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. O vocábulo assédio provém do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim,
absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Surgiu, no idioma Italiano, no Século XIII. Apareceu, no idioma Português, no Século XVI. A palavra permanente procede do idioma Latim,
permanens, de permanere, “ficar até o fim”. Surgiu em 1702. O termo total vem do idioma Latim
Medieval, totalis, de totus, “todo; inteiro”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Relação laboratório parapsíquico grupal de clarividência facial–autodesperticidade. 2. Relação acoplamento energético–autodesperticidade. 3. Relação clarividência facial–autodesperticidade.
Neologia. As 3 expressões compostas interação Acoplamentarium-autodesperticidade,
interação Acoplamentarium-autodesperticidade básica e interação Acoplamentarium-autodesperticidade avançada são neologismos técnicos da Predespertologia.
Antonimologia: 1. Interação laboratório parapsíquico individual–autodesperticidade.
2. Interação laboratório científico convencional–autodesperticidade. 3. Interação base física
pessoal–autodesperticidade.
Estrangeirismologia: o Despertarium; o Paraperceptarium; o laptop no registro dos fenômenos pessoais; o strong profile parapsíquico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às sensibilidades às energias conscienciais (ECs) da Energossomatologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene do Acoplamentarium; o holopensene pessoal da desperticidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a retilinearidade autopensênica.
Fatologia: a infraestrutura física peculiar e otimizada do Acoplamentarium; o Acoplamentarium sendo o primeiro laboratório de experimentos parapsíquicos grupais do Planeta; a opção pelo autodesassédio; a opção pela autodesperticidade; a relação entre o índice de massa corporal (IMC) e o autodomínio das energias; a relação entre o consumo de água e o autodomínio de
energias; a imobilidade física vígil (IFV) dentro do laboratório; a importância do registro dos fenômenos parapsíquicos pós-experimentos; os efeitos no metabolismo a partir do laboratório Acoplamentarium; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a importância do curso de imersão de campo
energético; o papel da tenepes no desenvolvimento parapsíquico; a autovigilância energética ininterrupta; o epicentrismo consciencial; os tabus relacionados à autodesperticidade; a autossuficiência energética; o neodesafio cognopolitano da desperticidade em 3 anos.
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Parafatologia: o autodomínio do estado vibracional (EV) profilático da conscin acopladora; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a assistência extrafísica iniciada no ato de
inscrição do Curso Acoplamentarium; a assistência extrafísica intensificada durante o Curso Acoplamentarium; a acabativa da assistência extrafísica ocorrendo após o Curso Acoplamentarium;
a transição do parapsiquismo cerebelar para o parapsiquismo intelectivo; a eliminação da labilidade parapsíquica; os banhos energéticos decorrentes da interassistencialidade; a ativação do frontochacra no laboratório; a expansão do coronochacra no laboratório; o Curso Acoplamentarium
para os candidatos à desperticidade; o Curso ECP2 para os candidatos à desperticidade; o planejamento da instalação da ofiex pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interassistencial no acoplamento entre epicon-coadjutor.
Principiologia: o princípio da evolução parapsíquica; a teática do princípio da interassistencialidade multidimensional; o princípio do megafoco evolutivo; o princípio do rendimento evolutivo do autoparapsiquismo cosmoético; a teática do princípio da interassistencialidade
multidimensional.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aprimorado no Acoplamentarium.
Teoriologia: a teoria e prática do acoplamento energético; a teoria e a prática da autodesperticidade.
Tecnologia: as inspirações de técnicas no Acoplamentarium; a técnica do estado vibracional; a técnica do acoplamento energético; a técnica da clarividência facial; a técnica da assimilação simpática (assim); a técnica da desassimilação simpática (desassim); as técnicas pessoais de autodesassédio.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial no Acoplamentarium (CEAEC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física
vígil; o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium); o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos renovadores dos extrapolacionismos parapsíquicos no Acoplamentarium; a autodesperticidade na condição de efeito dos autesforços evolutivos.
Binomiologia: o binômio voluntariado-Acoplamentarium; o binômio docência-Acoplamentarium; o binômio parapsiquismo-interassistência; o binômio invéxis-desperticidade; o binômio estado vibracional–Acoplamentarium; o binômio sinalética parapsíquica–Acoplamentarium;
o binômio autocontrole energossomático–autocontrole emocional.
Interaciologia: a interação Acoplamentarium-desperticidade; a interação do epicon-coadjutor no Acoplamentarium; a interação do coadjutor-consciexes no Acoplamentarium; a interação autoconflitos-Acoplamentarium; a interação emocionalismo-Acoplamentarium; a interação imperturbabilidade intraconsciencial–autoconfiança paraperceptiva; a interação soltura
energossomática–soltura mentalsomática.
Trinomiologia: o trinômio anticonflitividade–anticomocionalismo–domínio das energias; o trinômio vontade–intencionalidade cosmoética–Acoplamentarium; o trinômio Acoplamentarium–estado vibracional–sinalética parapsíquica; o trinômio voluntariado-tenepes-Acoplamentarium; o trinômio invéxis-Acoplamentarium-desperticidade; o trinômio Acoplamentarium-tenepes-epicentrismo; o trinômio Acoplamentarium-desperticidade-ofiex.
Polinomiologia: o polinômio Acoplamentarium-tenepes-desperticidade-megagescon.
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Politicologia: a meritocracia; a democracia; a cognocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço paraperceptivo; a lei do maior esforço aplicada à interassistencialidade.
Filiologia: a despertofilia; a energofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia; a autopesquisofilia; a neofilia; a interassistenciofilia; a parapsicofilia.
Holotecologia: a despertoteca; a recexoteca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca;
a interassistencioteca; a experimentoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Predespertologia; a Desassediologia; a Energossomatologia;
a Autoconscienciometrologia; a Voliciologia; a Experimentologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Autopriorologia; a Ofiexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a equipin do Acoplamentarium; a equipex de amparadores do Acoplamentarium; a conscin lúcida; a conscin parapsíquica; a conscin interassistencial; as amizades intermissivas; a isca humana consciente; o ser desperto.
Masculinologia: o acoplamentista; o intermissivista; o cognopolita; o consciencioterapeuta; o conscienciômetra; o conscienciólogo; o autodecisor; o conviviólogo; o duplista; o reeducador; o proexólogo; o epicon lúcido; o reciclante existencial; o inversor existencial; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o verbetólogo; o voluntário; o homem de
ação; o tocador de obra; o tenepessista; o predesperto; o megainversor existencial (inversor-desperto); o ofiexista; o evoluciólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a intermissivista; a cognopolita; a consciencioterapeuta; a conscienciômetra; a consciencióloga; a autodecisora; a convivióloga; a duplista; a reeducadora; a proexóloga; a epicon lúcida; a reciclante existencial; a inversora existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação;
a tocadora de obra; a tenepessista; a predesperta; a megainversora existencial (inversora-desperta); a ofiexista; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens accouplementator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens sensitivus; o Homo sapiens phaenomenologus; o Homo
sapiens energovibrator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo
sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens determinator.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação Acoplamentarium–autodesperticidade básica = a experimentação do coadjutor jejuno com foco no desenvolvimento da desperticidade; interação Acoplamentarium–autodesperticidade avançada = a experimentação do epicon, na condição de desperto, com
foco na interassistencialidade.
Culturologia: a cultura do parapsiquismo; a cultura do desassédio; a cultura da desperticidade.
Parafenomenologia. Considerando a Parapercepciologia, eis, pelo menos, 8 exemplos
de parafenômenos frequentes no laboratório Acoplamentarium, relacionados ao desenvolvimento
da autodesperticidade, em ordem alfabética:
1. Acoplamento. Instalação voluntária do acoplamento áurico interassistencial, incluindo as assimilações energéticas e simpáticas.
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2. Assim. Assimilação simpática das energias do laboratório Acoplamentarium, das
conscins presentes no experimento e das consciexes evocadas para o trabalho interassistencial.
3. Autorretrocognição. Lembrança, flash ou insight de vivências passadas, intra ou extrafísicas.
4. Clariaudiência. Paraudição das dimensões e consciexes.
5. Clarividência. Paravisão das dimensões e consciexes.
6. Desassim. Desassimilação energética, o ato de a conscin retirar, através da vontade,
as energias gravitantes patológicas indesejáveis na psicosfera pessoal.
7. Isca consciente. Autoidentificação lúcida da condição de isca consciente visando
acolher e assistir conscins e consciexes enfermas.
8. Projeção. Experiência fora do corpo, lúcida, durante os experimentos no laboratório,
envolvendo assistência extrafísica e interação direta com a equipex.
Efeitos. Considerando a Despertologia, eis, pelo menos, 10 exemplos de efeitos homeostáticos decorrentes dos experimentos no Acoplamentarium, relacionados ao desenvolvimento da
autodesperticidade, em ordem alfabética:
01. Autoconfiança. Desenvoltura e autoconfiança quanto à aplicação cosmoética das
energias pessoais.
02. Autodesassedialidade. Autenfrentamento das pressões assediadoras intra e extrafísicas, mantendo-se em condição homeostática.
03. Autoimperturbabilidade. Desenvolvimento da condição de eutimia, imperturbabilidade e harmonia íntima com as demais consciências.
04. Bom humor. Aumento de ânimo, otimismo e disposição para o cumprimento da
proéxis, decorrente do autodesassédio e das autorreciclagens.
05. Epicentrismo. Entendimento prático do epicentrismo consciencial, da atuação de
minipeça do maximecanismo interassistencial e da liderança multidimensional.
06. Estado vibracional. Melhoria da desenvoltura quanto ao estado vibracional.
07. Ortopensenidade. Melhoria da autopensenidade cosmoética, fraterna, retilínea, incluindo a própria imaginação e onirismo.
08. Parapsiquismo. Desenvolvimento da habilidade parapsíquica, a partir do domínio
do EV, permitindo a instalação de campos energéticos homeostáticos e terapêuticos.
09. Refratariedade. Desenvolvimento da refratariedade ou aversão às energias patológicas, sem esquecer do trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
10. Tenepes. Qualificação da tarefa energética pessoal (tenepes), com foco na instalação
da ofiex.
Ocorrências. Considerando a Experimentologia, eis, pelo menos, 6 exemplos de ocorrências durante os experimentos no laboratório Acoplamentarium, relacionados ao desenvolvimento da autodesperticidade, em ordem alfabética:
1. Ectoplasmia. Percepção da manifestação de ectoplasmia, através das energias pessoais ou daquelas utilizadas pelos amparadores extrafísicos.
2. Encaminhamento. Condução de consciexes assistidas para comunexes mais avançadas.
3. Extrapolacionismo. Vivências parapsíquicas, não habituais, potencializadas dentro
do laboratório.
4. Pararreconciliação. Assistência interdimensional a multiplas consciências, possibilitando reconciliações multiexistenciais.
5. Pararreencontro. Reencontros interdimensionais entre conscins e consciexes, promovendo impactos positivos e reciclagens intraconscienciais.
6. Sinalética. Percepção de sinaléticas parapsíquicas pessoais, no contexto interassistencial, durante o experimento no laboratório.
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Percentual. O laboratório Acoplamentarium é infraestrutura inédita na Socin, reunindo,
em cada curso temático, oportunidades singulares para o desenvolvimento parapsíquico e da autodesperticidade, em especial, das nuanças e detalhes pouco observados no dia a dia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação Acoplamentarium-autodesperticidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
02. Assim: Energossomatologia; Neutro.
03. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
04. Autovivência pró-ofiex: Ofiexologia; Homeostático.
05. Despertometria: Predespertologia; Neutro.
06. Efeito da autodesperticidade: Despertologia; Homeostático.
07. Efeito do estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
08. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Megafenomenologia na desperticidade: Despertologia; Homeostático.
10. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Perfil parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
12. Pré-epicon: Epicentrismologia; Homeostático.
13. Recurso pró-desperticidade: Despertologia; Homeostático.
14. Ser desperto: Despertologia; Homeostático.
15. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

A EXPERIMENTAÇÃO PARAPSÍQUICA LÚCIDA E INTERASSISTENCIAL NO ACOPLAMENTARIUM PERMITE A EXPANSÃO DAS PARAPERCEPÇÕES E A ASSUNÇÃO DOS TRAFORES SUSTENTADORES DA AUTODESPERTICIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participou do laboratório Acoplamentarium?
Quais os proveitos evolutivos advindos das experiências nesse laboratório, visando a autodesperticidade?
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Cristina; Acoplamentarium: Experimentologia Grupal Avançada; Artigo; Anais da I Jornada da
Despertologia; Foz do Iguaçu, PR; 15-17.07.05; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 8; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 6 enus.; 13 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2004; páginas 107 a 125.
2. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas
734 a 748.
3. Zolet, Lílian; & Buononato, Flávio; Org.; Manual do Acoplamentarium; revisores Antonio Pitaguari; et
al.; 160 p.; 1 E-mail; 63 enus.; 24 fotos; 8 gráfs.; 27 ilus.; 64 pesquisadores de fenômenos parapsíquicos; 8 planilhas para
autopesquisas; 5 tabs.; 151 taxologias dos sinais energéticos; 1 website; glos. 171 termos; 16 filmes; 808 refs.; 6 anexos;
28 x 21 cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR;
2012; páginas 128 e 129.

A. N.
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INTERAÇÃO

AC O P LAM E NT AR I UM - AU T O P E S Q UIS O LO G I A
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A interação Acoplamentarium-Autopesquisologia é a influência mútua entre as vivências em repetidas imersões no laboratório grupal específico para o desenvolvimento
do parapsiquismo lúcido e interassistencial a partir do emprego da técnica do acoplamento energético e a especialidade dedicada aos estudos ou pesquisas da própria consciência.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O vocábulo
acoplar vem do idioma Francês, accoupler, derivado do idioma Latim, copulare. Apareceu em
1950. O sufixo do mesmo idioma Latim, arium, significa “lugar; local; receptáculo”. O elemento
de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus,
e esta de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do
idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Apareceu, no idioma Português, a partir da Idade Média.
Sinonimologia: 1. Interrelação Acoplamentarium-Autopesquisologia. 2. Integração laboratório parapsíquico grupal de clarividência facial–Autopesquisologia.
Neologia. As 3 expressões compostas interação Acoplamentarium-Autopesquisologia,
interação básica Acoplamentarium-Autopesquisologia e interação avançada Acoplamentarium-Autopesquisologia são neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 1. Interação laboratório científico convencional–Autopesquisologia.
2. Interação laboratório parapsíquico individual–Autopesquisologia.
Estrangeirismologia: o Acoplamentarium; o upgrade consciencial decorrente da autopesquisa.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autoparaperceptibilidade aplicada à autopesquisa.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoinvestigação; os praxipensenes; a praxipensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os autocriticopensenes; a autocriticopensenidade; a percepção da autorretilinearidade pensênica durante o Acoplamentarium;
o holopensene pessoal do autoconhecimento.
Fatologia: o Acoplamentarium sendo o primeiro laboratório grupal no Planeta, possibilitando a autopesquisa parapsíquica; a autodisponibilidade pesquisística parapsíquica; as autopesquisas do acoplamento energético proporcionando a potencialização das manifestações holossomáticas e dos atributos conscienciais; a autavaliação da saúde somática; o mapeamento das emoções predominantes; a identificação de trafares (traços-fardos) funcionando igual travões no desenvolvimento do autoparapsiquismo; a remissão de minidoenças; a ampliação da autopercepção
e da autolucidez favorecendo o aprofundamento na autopesquisa; o reconhecimento e emprego
dos trafores já adquiridos no desenvolvimento do parapsiquismo; o registro das parapercepções
durante o Acoplamentarium, permitindo as consultas posteriores e a autopesquisa parapsíquica;
a relevância do feedback recebido dos demais participantes durante o Acoplamentarium na auto-
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pesquisa; a elaboração da listagem dos fenômenos recorrentes vivenciados durante o Acoplamentarium; a análise profunda do conteúdo dos fenômenos vivenciados; a organização das informações a partir da leitura atenta das anotações e digitação no laptop pessoal, propiciando a compreensão das experimentações; a separação dos fatos mais relevantes para a autopesquisa; a participação nos debates permitindo o esclarecimento das dúvidas e o enriquecimento das vivências;
a eliminação de expectativas com as autopercepções; a autopesquisa das autopercepções; a autopesquisa acelerando a vivência de parafenômenos; o autoconhecimento propiciando o autodesassédio; a autopesquisa sendo realizada com a máxima prioridade evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o mapeamento da
sinalética energética e parapsíquica pessoal; o campo bioenergético durante o Acoplamentarium
possibilitando a desintoxicação energética; a percepção do funcionamento dos chacras; o diagnóstico do chacra mais ativo e do menos ativo; a autopercepção da homeostase energossomática;
o desbloqueio dos chacras; as inspirações extrafísicas orientando as autopesquisas no Acoplamentarium; os autodesbloqueios energéticos encefálicos, otimizando o desenvolvimento parapsíquico; o reconhecimento dos autopotenciais parapsíquicos; a abertura da clarividência; a autopesquisa dos acoplamentos energéticos e da clarividência possibilitando o destemor ao visualizar as
consciexes; a recuperação de cons propiciada com a autopesquisa.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-autoparapsiquismo; o sinergismo autopesquisa-autodesassédio; o sinergismo autopesquisa-desperticidade; o sinergismo autopesquisa-cosmoética; o sinergismo autopesquisa-heteropesquisa; o sinergismo autopesquisa-ortopensenidade; o sinergismo autopesquisa-interassistencialidade.
Principiologia: o princípio da verbação teática pelo qual somente o ato anterior ratifica
a fala ou a comunicação; a teática do princípio da interassistencialidade multidimensional;
o princípio da autorreeducação consciencial; o princípio da convivialidade harmônica entre
conscins e consciexes; o princípio evolutivo da autopesquisa autodidata ininterrupta; o princípio
da autocrítica conduzindo a autopesquisa; o princípio da convivialidade sadia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado a autopesquisa parapsíquica.
Teoriologia: a teoria da evolução por meio dos autesforços; a teoria da interassistencialidade; a teoria das bioenergias; a teoria do holossoma; a teoria da multidimensionalidade;
a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica da autoconscienciometria; a técnica do acoplamento energético; a técnica da assim e desassim; a técnica da clarividência facial;
a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da repetição paciente.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial no Acoplamentarium (CEAEC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física
vígil; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Autossinaleticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia;
o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: os efeitos renovadores da autopesquisa realizada no Acoplamentarium.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas a partir da autopesquisa no Acoplamentarium, propiciando a autorreeducação parapsíquica.
Ciclologia: o ciclo autopesquisístico experimentação-registro-debate.
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Enumerologia: a experimentação autopesquisística; o registro autopesquisístico; o estudo autopesquisístico; a autorreflexão autopesquisística; a autocrítica autopesquisística; a autocomprovação autopesquisística; a recin autopesquisística.
Binomiologia: o binômio princípio da descrença (PD)–autopesquisa; o binômio (dupla)
observador-observado; o binômio sensitivo-autopesquisador; o binômio paciência-persistência;
o binômio vivência–deslavagem cerebral; o binômio continuísmo-resultado; o binômio lucidez-discernimento.
Interaciologia: a interação Acoplamentarium-Autopesquisologia; a interação empatia-acolhimento; a interação epicon-coadjutor no Acoplamentarium; a interação coadjutor-consciexes no Acoplamentarium; a interação amparador-amparando; a interação Acoplamentarium-tenepes; a interação consciências participantes–amparador no Acoplamentarium.
Crescendologia: o crescendo centrípeto recéxis-recin; o crescendo autodisponibilidade
pesquisística–autocrítica–autenfrentamento; a autopesquisa favorecendo o crescendo convivialidade-interassistencialidade; o crescendo atenção direcionada–parapercepção; o crescendo autopesquisa-autocura; o crescendo autoconscienciometria-autoconsciencioterapia; o crescendo evolutivo de aprofundamento na intraconsciencialidade a partir da autopesquisa.
Trinomiologia: o trinômio Acoplamentarium-autopesquisa-autorreflexão; o trinômio
experimentar-compreender-aprender; o trinômio Acoplamentarium–estado vibracional–sinalética parapsíquica; o trinômio autocrítica-autopesquisa-autoparapsiquismo; o trinômio autorganização-autorreflexão-autorreciclagem; o trinômio autoconstatação-autocomprovação-autocorreção; o trinômio concentração-atenção-autopercepção.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-anotação-autorreflexão-autorreciclagem;
o polinômio voluntariado-tenepes-docência-Acoplamentarium; o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo inspiração parapsíquica desvalorizada / inspiração
parapsíquica aplicada; o antagonismo imaginação / parapercepção; o antagonismo distorção
parapsíquica / fidelidade informacional parapsíquica; o antagonismo ausência energética / EV
atuante; o antagonismo achismo / autocomprovação; o antagonismo labilidade emocional / estabilidade emocional; o antagonismo desatenção / atenção.
Paradoxologia: o paradoxo da difícil autoconstatação do óbvio.
Politicologia: a autopesquisocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a parapercepciocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autopesquisa no Acoplamentarium.
Filiologia: a autopesquisofilia; a interassistenciofilia; a experimentofilia; a autocriticofilia; a autorreciclofilia; a energofilia; a descrenciofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a autopesquisofobia; a experimentofobia; a neofobia;
a heterocriticofobia; a espectrofobia; a autorreflexofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da dispersão consciencial; o autempenho na
eliminação da síndrome da despriorização existencial; a autopesquisa auxiliando na remissão da
síndrome do oráculo.
Maniologia: a autexplicitação da mania da autossabotagem cronicificada.
Mitologia: a autopesquisa desfazendo o mito de a autevolução ocorrer sem esforços.
Holotecologia: a pesquisoteca; experimentoteca; a conscienciometroteca; a pensenoteca; a energeticoteca; a cosmoeticoteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Parapercepciologia;
a Autolucidologia; a Autodesassediologia; a Pensenologia; a Conscienciometrologia; a Energossomatologia; a Descrenciologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a equipin do Acoplamentarium; a equipex de amparadores do Acoplamentarium; a conscin lúcida; a conscin autodidata; a conscin mentalsomática.
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Masculinologia: o acoplamentista; o intermissivista; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o autopesquisador; o autopesquisador-sensitivo; o voluntário lúcido.
Femininologia: a acoplamentista; a intermissivista; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a autopesquisadora; a autopesquisadora-sensitiva; a voluntária lúcida.
Hominologia: o Homo sapiens accouplementator; o Homo sapiens sensitivus; o Homo
sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens phaenomenologus; o Homo sapiens clarividens.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação básica Acoplamentarium-Autopesquisologia = a experimentação da conscin coadjutora jejuna com foco no autoconhecimento; interação avançada Acoplamentarium-Autopesquisologia = a experimentação da conscin parapsíquica epicon veterana com
foco na interassistência.
Culturologia: a cultura da autopesquisa intraconsciencial.
Autopesquisologia. De acordo com a Metodologia, eis, por exemplo, em ordem funcional, 5 recursos passíveis de serem utilizados durante o Acoplamentarium com a finalidade de
autopesquisa:
A. Registros:
1. Pré-Acoplamentarium: registro da rotina pessoal antes do curso.
2. Pós-Acoplamentarium: avaliação do aproveitamento pessoal do curso e autoprescrição de reciclagens a serem realizadas.
B. Taxologia dos sinais energéticos: listagem de sinais energéticos mais comuns percebidos no holossoma.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Planilha de registro de sinais:
Momento de ocorrência do sinal durante o curso.
Parte(s) do soma relacionada(s) ao sinal.
Ponto(s) do energossoma ativado(s).
Emoção identificada.
Ideia identificada.
Fator desencadeante (fato, pensene ou vivência).
Ocorrências anteriores aos sinais.
Ocorrências posteriores aos sinais.
Interpretação pessoal ou hipótese relativa ao sinal.

D. Planilha de autoconscientização multidimensional da sinalética:
1. Classificação quanto ao tipo de sinalética: anímica, energética, parapsíquica e mentalsomática.
2. Classificação quanto ao veículo de manifestação: soma, energossoma, psicossoma
e mentalsoma.
3. Classificação da origem da sinalética: amparo, assédio ou outros.
E. Parapercepciograma: inventário pessoal do autoparapsiquismo; a autopesquisa do
holossoma.
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Autexperimentologia. Conforme a Descrenciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 sugestões de temas passíveis de serem pesquisados durante o Acoplamentarium:
1. Atributos conscienciais. O funcionamento dos próprios atributos conscienciais.
2. Holossoma. A interação e a saúde dos veículos de manifestação da consciência.
3. Parapercepciograma. A identificação das parapercepções e dos fenômenos recorrentes.
4. Pesquisa. O aprofundamento em algum tema de pesquisa específico.
5. Trafores. A análise dos impulsionadores da evolução da conscin.
6. Trafares. A investigação dos dificultadores do desenvolvimento parapsíquico e da
evolução pessoal.
7. Sinalética. O mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal.
Efeitos. Considerando a Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12
efeitos homeostáticos decorrentes da autopesquisa no Acoplamentarium:
01. Autoconfiança paraperceptiva. Aquisição da autoconfiança paraperceptiva a partir
das confirmações de parafenômenos vivenciados no Acoplamentarium.
02. Autocrítica. Emprego da autocrítica cosmoética, sem autocorrupções.
03. Autodesassédio. Aumento gradativo do autodesassédio promovido a partir da interassistência e encaminhamento de consciências.
04. Autodiscernimento. Emprego do discernimento nas escolhas pessoais.
05. Autorganização. Melhoria da organização pessoal, possibilitando melhor desempenho na proéxis.
06. Bom humor. Emprego do bom humor em todas as circunstâncias do dia a dia.
07. Destemor. Desassombro a partir da vivência dos parafenômenos e da interação com
a multidimensionalidade.
08. Desintoxicação energética. Melhoria na capacidade de fazer a desassimilação das
energias tóxicas gravitantes na psicosfera.
09. Estado vibracional. Compreensão da importância do domínio do estado vibracional
com desenvoltura no dia a dia.
10. Ortoconvivialidade. Entendimento da inseparabilidade grupocármica e disposição
para a convivência sadia com as demais consciências.
11. Ortopensenidade. Emprego da vontade na ampliação da pensenidade cosmoética,
acolhedora e fraterna.
12. Recin. Implementação de autorreciclagens intraconscienciais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação Acoplamentarium-Autopesquisologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
02. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
03. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
04. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Autopesquisa inarredável: Autopesquisologia; Neutro.
06. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Eficácia autopesquisística: Autopesquisologia; Homeostático.
08. Interação Acoplamentarium-autodesperticidade: Predespertologia; Homeostático.
09. Interação Acoplamentarium–epicentrismo consciencial: Parapercepciologia;
Homeostático.
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10. Interação Acoplamentarium-gescon: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Interação Acoplamentarium-Parapercepciologia: Parapercepciologia; Homeostático.
12.
13.
14.
15.

Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.
Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
Ponto cego: Autopesquisologia; Nosográfico.
Retidão autopesquisística: Autocosmoeticologia; Homeostático.

A VIVÊNCIA DA INTERAÇÃO ACOPLAMENTARIUM-AUTOPESQUISOLOGIA PREDISPÕE A CONSCIN AO APROFUNDAMENTO NA AUTOPESQUISA, À EXPANSÃO DAS AUTOPARAPERCEPÇÕES, AO AUTODESASSÉDIO E À RECIN.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, empenha esforços na autopesquisa parapsíquica?
Quais resultados evolutivos tem alcançado?
Bibliografia Específica:
1. Oliveira, Nilse de; Autopesquisologia: Fatores Determinantes; Artigo; V Jornada de Autopesquisa Conscienciológica I Congresso Internacional de Autopesquisologia – Ciência Aplicada à Evolução Pessoal; Foz do Iguaçu, PR;
13-15.11.10; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 1; 1 E-mail; 5 enus.; 1 fluxograma; 10 refs.; Foz do Iguaçu,
PR; Janeiro-Março, 2010; páginas 5 a 14.
2. Remédios, Juliana et al.; Acoplamentarium: Instrumento de Autopesquisa; Artigo; Conscientia; Revista;
Trimestral; Vol. 17; N. 2; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do
Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2013; páginas 248 a 262.
3. Zolet, Lílian; & Buononato, Flávio; Orgs.; Manual do Acoplamentarium; revisores Antonio Pitaguari; et
al.; 160 p.; 1 E-mail; 63 enus.; 24 fotos; 8 gráfs.; 27 ilus.; 64 pesquisadores de fenômenos parapsíquicos; 8 planilhas para
autopesquisas; 5 tabs.; 151 taxologia dos sinais energéticos; 1 website; glos. 171 termos; 16 filmes; 808 refs.; 6 anexos; 28
x 21 cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR;
2012; páginas 53 a 66.

V. M. R.
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INTERAÇÃO

AC O P L AM E N T AR I UM – EP I CEN T R ISM O
(PARAPERCEPCIOLOGIA)

CONSCIENCIAL

I. Conformática
Definologia. A interação Acoplamentarium–epicentrismo consciencial é a influência recíproca de efeito evolutivo para a conscin, homem ou mulher, entre o desenvolvimento do parapsiquismo interassistencial através da técnica do acoplamento energético com o uso repetido do
laboratório Acoplamentarium e a teática na condição de epicentro cosmoético.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O termo acoplar provém do idioma Francês, accoupler, derivado do idioma Latim, copulare. Surgiu em 1950.
O sufixo do idioma Latim, arium, significa “lugar; local; receptáculo”. O prefixo epi vem do idioma Grego, epi, “em cima; muito perto; depois; a seguir; além de; sobre; em cima de; em; no meio
de; segundo; conforme a; por; em vista de; com respeito a; ao alcance de; no poder de”. O elemento de composição centro procede também do idioma Grego, kéntron, “centro”. Apareceu, na
Terminologia Científica, no Século XVIII. O termo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Influência mútua Acoplamentarium–epicentrismo consciencial.
2. Interação técnica do acoplamento energético–epicentrismo consciencial. 3. Interação laboratório parapsíquico grupal de clarividência facial–epicentrismo consciencial.
Neologia. As 3 expressões compostas interação Acoplamentarium–epicentrismo consciencial, interação básica Acoplamentarium–epicentrismo consciencial e interação avançada Acoplamentarium–epicentrismo consciencial são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Relação laboratório parapsíquico individual–epicentrismo consciencial. 2. Relação laboratório científico convencional–epicentrismo consciencial.
Estrangeirismologia: a open mind multidimensional proporcionada através dos fenômenos parapsíquicos; o Paraperceptarium; o strong profile parapsíquico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autoparaperceptibilidade aplicada ao desenvolvimento do epicentrismo consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do parapsiquismo; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;
o materpensene da Parapercepciologia; o holopensene da benignidade cosmoética interassistencial; o autodesassédio holopensênico em prol das demais consciências.
Fatologia: o Acoplamentarium sendo o primeiro laboratório grupal de experimentos parapsíquicos do Planeta; a autovivência lúcida dos parafenômenos no Acoplamentarium favorecendo o epicentrismo consciencial; a opção pelo parapsiquismo intelectual otimizando a atuação na
condição de minipeça interassistencial; o laboratório propiciando o descortínio da realidade intraconsciencial; o ato de participar, assiduamente, das atividades parapedagógicas envolvendo a Parapercepciologia Interassistencial, ao modo dos cursos de campo e dinâmicas parapsíquicas; a relação do perfil pessoal aglutinador com a liderança interdimensional; a relação da autoconfiança
bioenergética com o epicentrismo consciencial; os tabus relacionados à condição do epicon; a au-
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tossuficiência energética; o neodesafio cognopolitano de 100 epicentros conscienciais; o Acoplamentarium auxiliando no desenvolvimento da liderança multidimensional.
Parafatologia: o autodomínio do estado vibracional (EV) profilático da conscin acopladora; o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a conexão lúcida e indubitável com os amparadores do Acoplamentarium; as extrapolações parapsíquicas; a tara parapsíquica
pessoal; o auto e heterodesassédio proporcionado pelo Acoplamentarium otimizando o desenvolvimento da liderança pessoal; a conquista do autepicentrismo parapsíquico a partir da dedicação
sincera às práticas da tenepes; a equipe extrafísica (equipex) do laboratório auxiliando a consciência intrafísica (conscin) na estruturação do epicentrismo consciencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das atividades parapsíquicas no desenvolvimento lúcido
e cosmoético do epicentrismo consciencial.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado nas vivências parapsíquicas.
Codigologia: a importância da construção e aplicação do código pessoal de Cosmoética
(CPC) no desenvolvimento do epicon.
Teoriologia: a teoria das bioenergias; a teoria do holossoma; a teoria dos fenômenos
parapsíquicos; a teoria da multidimensionalidade; a teoria e prática do epicentrismo consciencial.
Tecnologia: a técnica da mobilização básica energética (MBE) favorecendo os parafenômenos e a interassistencialidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da sinalética energética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia;
o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: os efeitos profiláticos das autorreflexões no desenvolvimento do parapsiquismo e da liderança interassistencial; os efeitos nosográficos da imaturidade emocional na
análise e interpretação dos parafenômenos; o efeito rebote da utilização dos fenômenos parapsíquicos com a intenção anticosmoética; o efeito homeostático do vislumbre da multidimensionalidade; o efeito da força presencial na liderança interdimensional.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas através dos parafenômenos no Acoplamentarium.
Ciclologia: o ciclo natural do desenvolvimento do epicentrismo consciencial; a necessidade premente do ciclo de reflexões autocríticas perante o parapsiquismo; o ciclo de extrapolacionismo parapsíquico no Acoplamentarium; a destreza parapsíquica necessária ao epicon no ciclo
assim-desassim.
Binomiologia: o binômio docência-Acoplamentarium; o binômio acoplamento energético–epicentrismo consciencial; o binômio voluntariado-Acoplamentarium; o binômio amparador
extrafísico–acoplador energético; o binômio pacificação íntima–relaxamento psicofisiológico favorecendo o desenvolvimento dos parafenômenos; o binômio empatia–vínculo interconsciencial
potencializando a liderança interdimensional; o binômio abertismo consciencial–abertismo energossomático.
Interaciologia: a interação Acoplamentarium–epicentrismo consciencial; a interação
epicon-coadjuntor no Acoplamentarium; a interação coadjuntor-consciexes no laboratório; a interação equipex-epicon no Acoplamentarium; a interação entre os epicons no laboratório; a inte-
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ração imperturbabilidade intraconsciencial–autoconfiança paraperceptiva; a interação energossomática entre os participantes do curso.
Crescendologia: o crescendo evolutivo tenepessita veterano–epicon–líder interassistencial.
Trinomiologia: a observação do trinômio franqueza cosmoética–força presencial–pré-epicon propiciando o processo do desenvolvimento da liderança interdimensional.
Polinomiologia: o polinômio Acoplamentarium–tenepes–epicentrismo consciencial–megagescon.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a discernimentocracia; a conscienciocracia; a autopesquisocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada na autoqualificação da habilidade parapsíquica para fins interassistenciais.
Filiologia: a neofilia; a sociofilia; a parapsicofilia; a teaticofilia; a proexofilia; a conscienciofilia; a energofilia.
Fobiologia: a recexofobia; a cosmoeticofobia; a espectrofobia; a raciocinofobia; a recinofobia; a autocriticofobia; a evitação da autorreflexofobia.
Sindromologia: a síndrome do oráculo.
Mitologia: a desmitificação do autoparapsiquismo.
Holotecologia: a somatoteca; a energoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a psicossomatoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Intencionologia;
a Intraconscienciologia; a Cosmovisiologia; a Harmoniologia; a Inventariologia; a Parapatologia;
a Intrafisicologia; a Energossomatologia; a Macrossomatologia; a Holofisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a equipin do Acoplamentarium; a equipex de amparadores do Acoplamentarium; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; as amizades
intermissivas; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o docente de Parapercepciologia; o acoplamentista; o intermissivista;
o comunicador; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o pesquisador; o voluntário; o verbetólogo.
Femininologia: a docente de Parapercepciologia; a acoplamentista; a intermissivista;
a comunicadora; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisadora; a voluntária; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychophilicus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens macrossomaticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens clarividens; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação básica Acoplamentarium–epicentrismo consciencial = a experimentação do coadjutor jejuno com foco no desenvolvimento do epicentrismo consciencial; interação avançada Acoplamentarium–epicentrismo consciencial = a experimentação do epicon veterano com foco na interassistencialidade.
Culturologia: a cultura do parapsiquismo sadio; a cultura do holossoma hígido; a cultura da multidimensionalidade lúcida.
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Parafenomenologia. Concernente à Parapercepciologia, eis, na ordem alfabética
9 exemplos de fenômenos parapsíquicos frequentes no Acoplamentarium, relacionados ao desenvolvimento do epicentrismo consciencial, classificados em ordem alfabética:
1. Acoplamento energético: percepção da troca energética entre o energossoma pessoal
e o ambiente externo.
2. Assimilação energética: decodificação do padrão e qualidade das energias pessoais
e alheias.
3. Clariaudiência: paraudição de ruídos, frases e nomes próprios advindos da extrafisicalidade.
4. Clarividência: paravisualização da dimensão energética (dimener), dos chacras, da
aura e de consciexes.
5. Descoincidência: percepção da soltura dos veículos de manifestação; sensação de
mareamento; balonamento do energossoma.
6. Ectoplasmia: exteriorização lúcida de energia densa; sensação de “frio nos ossos”.
7. Parapsiquimo impressivo: impressão de perceber e sentir consciexes no ambiente;
capacidade de extrair a ideia principal do contexto extrafísico em questão.
8. Psicofonia consciente: transmissão de pensamento da consciex, através do aparelho
fonador do parapsíquico, estando este consciente, o qual transmite a ideia conforme a compreensão, interpretação e estilo pessoais.
9. Retrocognição: percepção de cenários e contextos históricos de modo abrupto e indubitável relacionados com a vida pretérita pessoal ou alheia.
Efeitos. Considerando a Experimentologia, eis, como exemplos, na ordem alfabética, 10
efeitos homeostáticos decorrentes dos experimentos no Acoplamentarium, relacionados ao desenvolvimento do epicentrismo consciencial, de acordo com o Memorando da Conscienciologia:
01. Autabsolutismologia: qualificação da postura íntima de autoimperdoamento perante os erros, omissões e enganos, assim como do heteroperdoamento compreendendo as dificuldades alheias.
02. Autocosmoeticologia: aplicação cosmoética do autoparapsiquismo; o autexemplarismo interassistencial; a coerência pessoal.
03. Autocosmovisiologia: entendimento prático do parapsiquismo centrífugo e das consequências para as demais consciências.
04. Autodescrenciologia: qualificação da autorreflexão, do pensamento crítico, da exposição pessoal sadia e do questionamento perante os parafenômenos.
05. Autodespertologia: desenvolvimento da condição de eutimia, anticonflituosidade,
antirritabilidade pessoal com as demais consciências.
06. Autodiscernimentologia: melhoria da autopensenidade cosmoética, retilínea e fraterna.
07. Autoimperturbabilidade: ampliação da tara parapsíquica resultando na postura íntima imperturbável perante as iscagens interconscienciais.
08. Autorganizaciologia: melhoria da organização existencial possibilitando a assunção
de neopatamares evolutivos.
09. Autotaquirritmologia: ampliação dos atributos mentais e da produtividade pessoal.
10. Pré-Intermissiologia: preparação intraconsciencial antecipada para assistir consciexes mais afins da Baratrosfera.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação Acoplamentarium–epicentrismo consciencial,
indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
Autocomprovação parapsíquica: Autoparapercepciologia; Neutro.
Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
Distorção parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
Engano parapsíquico: Autenganologia; Nosográfico.
Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
Fenomenologia holossomática: Parafenomenologia; Neutro.
Interrelação fenomênica: Fenomenologia; Neutro.
Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
Liderança multidimensional: Liderologia; Homeostático.
Perfil parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
Pré-epicon: Epicentrismologia; Homeostático.
Subjetividade objetiva parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.

A INTERAÇÃO ACOPLAMENTARIUM-EPICENTRISMO CONSCIENCIAL É PROCEDIMENTO EVOLUÍDO E INTERASSISTENCIAL, ESTANDO VINCULADO ÀS RECICLAGENS ÍNTIMAS NECESSÁRIAS PARA AS NEOETAPAS EVOLUTIVAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a interação Acoplamentarium–epicentrismo consciencial? Vê a possibilidade de tal procedimento acontecer com você?
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Cristina; Acoplamentarium: Experimentologia Grupal Avançada; Artigo; Anais da I Jornada da
Despertologia; Foz do Iguaçu, PR; 15-17.07.05; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 8; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 6 enus.; 13 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2004; páginas 107 a 125.
2. Zolet, Lílian; & Buononato, Flávio; Orgs.; Manual do Acoplamentarium; revisores Antonio Pitaguari; et
al.; 160 p.; 1 E-mail; 63 enus.; 24 fotos; 8 gráfs.; 27 ilus.; 64 pesquisadores de fenômenos parapsíquicos; 8 planilhas para
autopesquisas; 5 tabs.; 151 taxologia dos sinais energéticos; 1 website; glos. 171 termos; 16 filmes; 808 refs.; 6 anexos; 28
x 21 cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR;
2012; páginas 128 e 129.

L. Z.
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I NTE R AÇ ÃO AC O P LAM E NT AR I UM -GES CO N
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interação Acoplamentarium-gescon é a relação evolutiva entre o desenvolvimento parapsíquico interassistencial da conscin através da técnica do acoplamento energético com o uso repetido do laboratório Acoplamentarium e a condição da produção intelectual tarística (gescon).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O vocábulo
acoplar provém do idioma Francês, accoupler, derivado do idioma Latim, copulare. Surgiu em
1950. O sufixo do idioma Latim, arium, significa “lugar; local; receptáculo”. A palavra gestação
deriva do idioma Latim, gestatione, “ação de trazer; passeio em carro ou liteira; viagem”. Surgiu
em 1726. O termo consciência vem igualmente do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de
alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Influência mútua Acoplamentarium-gescon. 2. Interação técnica
acoplamento energético–gestação consciencial. 3. Interação laboratório parapsíquico grupal de
clarividência facial–produção tarística.
Neologia. As 3 expressões compostas interação Acoplamentarium-gescon, interação básica Acoplamentarium-gescon e interação avançada Acoplamentarium-gescon são neologismos
técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Relação laboratório parapsíquico individual–gescon. 2. Relação laboratório científico convencional–gescon.
Estrangeirismologia: a open mind multidimensional proporcionada através dos fenômenos parapsíquicos; o Paraperceptarium; o strong profile parapsíquico; o modus vivendi pela autoconsciencialidade das gestações conscienciais.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autoparaperceptibilidade aplicada à gestação consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do parapsiquismo intelectual; a autovivência lúcida dos parafenômenos no Acoplamentarium favorecendo a elaboração pensênica homeostática; os
parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o materpensene da Parapercepciologia; o livro sendo grafopensene fixado; a grafopensenidade.
Fatologia: o Acoplamentarium sendo o primeiro laboratório grupal de experimentos parapsíquicos do Planeta; a opção pela produção tarística; o laboratório propiciando a qualificação
dos atributos mentais; o ato de convergir a escrita tarística com as experiências parapsíquicas;
a relação da autogescon com o epicentrismo consciencial; os tabus relacionados à produção intelectual; a escrita realizada a 4 mãos; os artigos e verbetes produzidos a partir das autexperiências
no laboratório; o Manual do Acoplamentarium; o livro Acoplamentarium: Primeira Década;
o neodesafio cognopolitano de ampliar o número de escritores conscienciológicos; o Acoplamentarium contribuindo para o desenvolvimento da produção intelectual; a União Internacional de
Escritores da Conscienciologia (UNIESCON).
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Parafatologia: o autodomínio do estado vibracional (EV) profilático da conscin acopladora otimizando a autogescon; a psicografia; a conexão lúcida e indubitável com os amparadores
do Acoplamentarium otimizando a produção intelectual; as extrapolações parapsíquicas; as inspirações extrafísicas; o auto e heterodesassédio proporcionado pelo Acoplamentarium otimizando
o desenvolvimento da escrita tarística; a equipe extrafísica (equipex) do laboratório auxiliando
a consciência intrafísica (conscin) na estruturação da autogescon.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das atividades parapsíquicas no desenvolvimento lúcido
e cosmoético da escrita tarística.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado nas vivências parapsíquicas e na
produção intelectual.
Codigologia: a elaboração de cláusula do código pessoal de Cosmoética (CPC) vinculada à escrita.
Teoriologia: a teoria das bioenergias; a teoria do holossoma; a teoria dos fenômenos
parapsíquicos; a teoria da multidimensionalidade; a teoria da tarefa do esclarecimento (tares).
Tecnologia: a técnica da mobilização básica de energias (MBE) favorecendo a produção intelectual.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da sinalética energética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia;
o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: os efeitos profiláticos das autorreflexões no desenvolvimento do parapsiquismo intelectual; os efeitos nosográficos da imaturidade emocional na produção intelectual;
o efeito rebote da intenção anticosmoética no autoparapsiquismo e na autogescon; o efeito homeostático do vislumbre da multidimensionalidade; o efeito dos parafenômenos na escrita tarística.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas através dos parafenômenos no Acoplamentarium otimizando a produção mentalsomática.
Ciclologia: o ciclo natural do desenvolvimento da escrita; a necessidade premente do ciclo de reflexões autocríticas perante o parapsiquismo; o ciclo de extrapolacionismo parapsíquico
no Acoplamentarium; o ciclo cosmoético dos parafenômenos propiciando a escrita tarística.
Binomiologia: o binômio escrita-Acoplamentarium; o binômio acoplamento energético–
–atributos mentais; o binômio psicografia-Acoplamentarium; o binômio amparador extrafísico–
–acoplador energético; o binômio pacificação íntima–relaxamento psicofisiológico favorecendo
o desenvolvimento dos parafenômenos.
Interaciologia: a interação Acoplamentarium-gescon.
Crescendologia: o crescendo evolutivo artigo-verbete-livro.
Trinomiologia: a observação do trinômio desbloqueio dos chacras encefálicos–fluidez
pensênica–escrita propiciando o desenvolvimento do parapsiquismo intelectual.
Polinomiologia: o polinômio Acoplamentarium–tenepes–epicentrismo consciencial–megagescon.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a discernimentocracia; a conscienciocracia; a autopesquisocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao desenvolvimento da escrita tarística.
Filiologia: a neofilia; a sociofilia; a parapsicofilia; a teaticofilia; a proexofilia; a conscienciofilia; a energofilia.
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Fobiologia: a recexofobia; a cosmoeticofobia; a espectrofobia; a raciocinofobia; a recinofobia; a autocriticofobia; a evitação da autorreflexofobia.
Sindromologia: a síndrome da inércia grafopensênica.
Mitologia: a desmitificação do autoparapsiquismo mentalsomático.
Holotecologia: a somatoteca; a energoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a psicossomatoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Intencionologia;
a Intraconscienciologia; a Cosmovisiologia; a Harmoniologia; a Inventariologia; a Parapatologia;
a Intrafisicologia; a Energossomatologia; a Macrossomatologia; a Holofisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a equipin do Acoplamentarium; a equipex de amparadores do Acoplamentarium; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; as amizades
intermissivas; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o autor; o autorando; o docente de Parapercepciologia; o acoplamentista; o intermissivista; o comunicador; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o pesquisador; o voluntário; o verbetólogo.
Femininologia: a autora; a autoranda; a docente de Parapercepciologia; a acoplamentista; a intermissivista; a comunicadora; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisadora; a voluntária; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychophilicus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens macrossomaticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens clarividens; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação básica Acoplamentarium-gescon = a utilização da vivência parapsíquica ocorrida no laboratório para a escrita do artigo conscienciológico; interação avançada
Acoplamentarium-gescon = a utilização da vivência parapsíquica ocorrida no laboratório para
a escrita do livro conscienciológico.
Culturologia: a cultura do parapsiquismo sadio; a cultura do holossoma hígido; a cultura da escrita tarística.
Parafenomenologia. Segundo a Parapercepciologia, eis, na ordem alfabética, 3 exemplos de fenômenos parapsíquicos passíveis de ocorrerem no Acoplamentarium, relacionados ao
desenvolvimento da escrita:
1. Insights: a captação de ideias extrafísicas procedentes do amparo de função, capazes
de deflagrar no autor novas abordagens e esclarecimentos sobre o tema estudado.
2. Psicografia: a percepção da descoincidência dos veículos de manifestação ocasionando o enrijecimento do antebraço e mão com movimento involuntário para a realização da escrita.
3. Telepatia: a captação telepática de informações extrafísicas podendo ser frases e sentenças inteiras sobre o tema estudado.
Efeitos. Considerando a Experimentologia, eis, por exemplos, na ordem alfabética, 10
efeitos homeostáticos decorrentes dos experimentos no Acoplamentarium, relacionados ao desenvolvimento da escrita tarística, de acordo com os megaatributos propulsores da evolução:
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01. Abertismo consciencial: vivência da expansão das bioenergias e da força presencial
favorecendo a abertura da autopensenidade para a aglutinação do público-alvo proexológico.
02. Autoconscientização multidimensional (AM): assunção das responsabilidades firmadas no Curso Intermissivo (CI), dentre eles a escrita tarística.
03. Autodesassedialidade: descablagem das energias tóxicas oriundas da autopensenidade e da autointenção ilícita favorecendo a renovação pensênica.
04. Autodiscernimentologia: qualificação dos atributos mentais e da produtividade
mentalsomática.
05. Autopesquisologia: melhoria da pensenidade pessoal propiciando o aprofundamento da autopesquisa.
06. Autorganizaciologia: melhoria da organização existencial possibilitando a assunção
de neorrotinas para a produção intelectual.
07. Cosmoética: ampliação do entendimento e aplicação do código pessoal de Cosmoética com o objetivo de eliminar as autocorrupções.
08. Cosmovisão: convergência dos talentos parapsíquicos com a escrita tarística.
09. Domínio energético: desintoxicação contínua dos chacras encefálicos propiciando
os neorraciocínios e as neoabordagens.
10. Holomaturidade: priorização da escrita conscienciológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação Acoplamentarium-gescon, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
03. Autocomprovação parapsíquica: Autoparapercepciologia; Neutro.
04. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
05. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
06. Distorção parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
07. Engano parapsíquico: Autenganologia; Nosográfico.
08. Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
09. Gescon: Proexologia; Homeostático.
10. Gescon ectópica: Proexologia; Nosográfico.
11. Gestação evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
12. Liderança multidimensional: Liderologia; Homeostático.
13. Perfil parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
14. Pré-epicon: Epicentrismologia; Homeostático.
15. Subjetividade objetiva parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.

O RECONHECIMENTO DA INTERAÇÃO ACOPLAMENTARIUM-GESCON PELO INTERMISSIVISTA EVIDENCIA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA LEVANDO À ASSUNÇÃO DE NEORRESPONSABILIDADES ATRAVÉS DA ESCRITA TARÍSTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a interação Acoplamentarium-gescon? Quais gestações conscienciais você produziu até hoje?
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INTERAÇÃO

AC O P LAM E NT AR I UM -P AR AP E R CE P CI OL O GI A
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A interação Acoplamentarium-Parapercepciologia é a influência mútua
entre as vivências em repetidas imersões no laboratório grupal específico para o emprego da técnica do acoplamento energético e a apreensão da especialidade dedicada aos estudos dos fenômenos parapsíquicos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O vocábulo
acoplar provém do idioma Francês, accoupler, derivado do idioma Latim, copulare. Surgiu em
1950. O sufixo do idioma Latim, arium, significa “lugar; local; receptáculo”. O primeiro elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo percepção procede do idioma Latim, perceptio, “compreensão; faculdade de perceber;
ação de colher; colheita”. Apareceu no Século XVII. O segundo elemento de composição logia
procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático
de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Interação Acoplamentarium-Parapsiquismologia; interrelação Acoplamentarium-Parapercepciologia. 2. Integração laboratório parapsíquico grupal de clarividência facial–Parapercepciologia.
Neologia. As 3 expressões compostas interação Acoplamentarium-Parapercepciologia,
interação básica Acoplamentarium-Parapercepciologia e interação avançada Acoplamentarium-Parapercepciologia são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Interação laboratório conscienciológico individual–Parapercepciologia. 2. Interação residência intrafísica pessoal–Parapercepciologia.
Estrangeirismologia: o Paraperceptarium; o Acoplamentarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à maturescência das autoparapercepções.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do acoplamento energético e parapsíquico; os lateropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os voliciopensenes;
a voliciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; o holopensene do Acoplamentarium potencializando o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido e dos atributos conscienciais; a imersão no holopensene da paraperceptibilidade.
Fatologia: a motivação para os estudos paraperceptivos a partir das recorrências no Acoplamentarium; o Acoplamentarium sendo o primeiro laboratório grupal de experimentos parapsíquicos no Planeta, assentado nas premissas do paradigma consciencial; a localização estratégica no campus do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (Balneário Energético); a participação frequente no Acoplamentarium e a autovivência lúcida de parafenômenos; o favorecimento
do desenvolvimento das parapercepções a partir dos acoplamentos no laboratório grupal; as orientações da monitoria nas semanas antecedentes ao curso Acoplamentarium, facilitando a preparação do participante; a aula sobre as otimizações e evitações, sendo a primeira atividade do curso; os registros gráficos dos detalhes das sensações e parapercepções durante a experimentação no
laboratório grupal; a classificação detalhada dos parafenômenos pós-experimento; a elaboração
da síntese dos fenômenos vivenciados; a compreensão do conteúdo das autovivências parapercep-
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ciológicas durante os debates; o Acoplamentarium possibilitando a identificação dos gargalos
quanto ao autoparapsiquismo; as autossuperações necessárias no campo da Autoparapercepciologia; a identificação de reações emocionais; a superação do medo do autoparapsiquismo; a interferência energética de cada coadjutor no momento do acoplamento energético, repercutindo nos demais participantes; a interassistência realizada durante o curso promovendo o auto e heterodesassédio; a convivialidade sadia; os registros nas planilhas técnicas fomentando o aprimoramento do
autoparapsiquismo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o Acoplamentarium agilizando a identificação e mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal;
o Acoplamentarium funcionando ao modo de portal multidimensional; a monitoria de amparadores extrafísicos especializados no domínio das energias e no desenvolvimento do parapsiquismo
lúcido; as inspirações de amparadores extrafísicos e captação de neoideias; a percepção de paratecnologias; a parassepsia energética realizada pela equipex amparadora do Acoplamentarium;
a ocorrência de parafenômenos interconectados; os reencontros interdimensionais entre conscins
e consciexes, propiciando as reconciliações multiexistenciais; os acoplamentos energéticos permitindo a percepção dos chacras; a expansão das energias; a soltura energossomática; o autodiscernimento na dosificação das informações extrafísicas percebidas; a recuperação de cons relacionadas ao parapsiquismo; os banhos energéticos confirmando a parapercepção; a interassistência realizada no Acoplamentarium aprimorando o autoparapsiquismo; a agilização do desenvolvimento
do parapsiquismo lúcido e interassistencial; o abertismo parapsíquico às pararrealidades; a conquista da autoconfiança na paraperceptibilidade pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo teoria-prática; o sinergismo autodomínio energético–autoparapsiquismo; o sinergismo consciex amparadora–conscin parapsíquica cosmoética; o sinergismo atenção-parapercepção; o sinergismo maturidade emocional–intelectualidade parapsíquica; o sinergismo interassistencialidade-autoparapsiquismo; o sinergismo autoparapsiquismo-autocosmoética; o sinergismo intuição-inspiração.
Principiologia: o princípio da interassistencialidade parapsíquica; a vivência do princípio da descrença (PD); o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio das dificuldades interativas recíprocas na dupla conscin-consciex.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) na prática.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teática do 1% de teoria e 99% de vivência; a teoria do holossoma; a teoria do corpo objetivo; a teoria da interassistencialidade; a teoria da retilinearidade autopensênica; a teoria do estado vibracional.
Tecnologia: a técnica da autexposição; a técnica do acoplamento energético; a técnica
da assim; a técnica da desassim; a técnica da janela; a técnica da clarividência facial; a técnica
da imobilidade física vígil (IFV); a técnica do acolhimento interassistencial; a técnica da incorruptibilidade da imaginação; a técnica da iscagem interconsciencial; a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica da repetição paciente.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial no Acoplamentarium (CEAEC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia;
o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
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Efeitologia: os efeitos homeostáticos no holossoma decorrentes dos experimentos no
Acoplamentarium.
Neossinapsologia: as neossinapses obtidas com a vivência dos parafenômenos no Acoplamentarium.
Ciclologia: o ciclo vivência do parafenômeno–registro–pesquisa do conteúdo do fenômeno; o ciclo experimentação-registro-debate; o ciclo assim-desassim; o ciclo vivência do parafenômeno–interpretação do conteúdo.
Enumerologia: a experimentação parapsíquica; a sensibilidade parapsíquica; a acuidade parapsíquica; a autocognição parapsíquica; a tares parapsíquica; a inteligência parapsíquica;
a autoproéxis parapsíquica.
Binomiologia: o binômio ectoplasmia-clarividência; o binômio estado vibracional–Acoplamentarium; o binômio sinalética parapsíquica–Acoplamentarium; o binômio empatia-acolhimento; o binômio vontade-autocrítica; o binômio autoparapsiquismo-interassistência; o binômio
percepção-parapercepção.
Interaciologia: a interação Acoplamentarium-Parapercepciologia; a interação intrafisicalidade-extrafisicalidade; a interação epicon–coadjutor no Acoplamentarium; a interação coadjutor–consciexes no Acoplamentarium; a interação entre os energossomas dos participantes do
Acoplamentarium; a interação amparador–epicon parapsíquico; a interação voliciolina pessoal–
–vidência facial.
Crescendologia: o crescendo iscagem inconsciente–iscagem amadora–iscagem consciente; o crescendo labilidade parapsíquica–imperturbabilidade parapsíquica; o crescendo na
qualificação do autoparapsiquismo; o crescendo centrípeto estado vibracional–sinalética energética parapsíquica pessoal; o crescendo relaxamento-semidescoincidência-clarividência;
o crescendo contínuo da autoparaperceptibilidade.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio fenômeno-realidade-pararrealidade; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio paraperceber-confrontar-concluir;
o trinômio experimentar-avaliar-compreender; o trinômio parapercepção impressiva–clariaudiência–clarividência; o trinômio vontade–autorganização–intencionalidade cosmoética.
Polinomiologia: o polinômio acoplamento energético–assimilação energética–clarividência facial–interassistencialidade–desassimilação das energias; o polinômio conscin sensitiva
(coadjutor)–consciex assistida–epicentro consciencial (epicon)–amparador extrafísico.
Antagonismologia: o antagonismo jejunice parapsíquica / veteranice parapsíquica;
o antagonismo laboratório individual / laboratório grupal; o antagonismo conscin casca grossa
/ conscin parapercipiente; o antagonismo antiparapsiquismo / parapsiquismo; o antagonismo intoxicação energética / assepsia energética; o antagonismo parapsiquismo despercebido / parapsiquismo lúcido; o antagonismo materialidade / paraperceptibilidade.
Paradoxologia: o paradoxo da subjetividade objetiva do parapsiquismo; o paradoxo da
solidez da parafenomenalidade sutil.
Politicologia: a lucidocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a energocracia;
a autopesquisocracia; a discernimentocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao desenvolvimento do parapsiquismo cosmoético; a lei do maior esforço aplicada à autoconscientização multidimensional (AM).
Filiologia: a conscienciofilia; a conviviofilia; a autocriticofilia; a interassistenciofilia;
a voliciofilia; a neofilia; a energofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia; a parapsiquismofobia; a espectrofobia; a interassistenciofobia; a cosmoeticofobia; a parapercepciofobia; a tanatofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da subestimação considerando o autoparapsiquismo; o autempenho na eliminação da síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a mania de deixar para depois o desenvolvimento do autoparapsiquismo.
Mitologia: o autesforço na desmitificação do autoparapsiquismo.
Holotecologia: a experimentoteca; a energeticoteca; a interassistencioteca; a sinaleticoteca; a pensenoteca; a cosmoeticoteca; a fenomenoteca; a prioroteca.
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Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Autoconscienciometrologia; a Energossomatologia; a Experimentologia; a Descrenciologia; a Autodiscernimentologia; a Holossomatologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a equipin do Acoplamentarium; a equipex de amparadores do Acoplamentarium; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin
enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens accouplementator; o Homo sapiens sensitivus; o Homo
sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens phaenomenologus; o Homo sapiens clarividens.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação básica Acoplamentarium-Parapercepciologia = a experiência
da conscin parapsíquica jejuna com foco no desenvolvimento do autoparapsiquismo; interação
avançada Acoplamentarium-Parapercepciologia = a experiência da conscin parapsíquica epicon
veterana com foco na discriminação do conteúdo dos parafenômenos e na interassistência.
Culturologia: a cultura do parapsiquismo assistencial cosmoético.
Parafenomenologia. Conforme a Parapercepciologia, eis, a seguir, listados em ordem
alfabética, 26 parafenômenos relatados com frequência no Acoplamentarium:
01. Acoplamento energético.
02. Assimilação simpática.
03. Balonamento.
04. Banhos energéticos.
05. Clariaudiência.
06. Clarividência facial.
07. Clarividência viajora.
08. Desassimilação simpática.
09. Descoincidência vígil.
10. Ectoplasmia.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Encapsulamento energético.
Estado vibracional.
Expansão da consciência.
Exteriorização das energias.
Heteroscopia.
Materialização.
Olorização.
Paracirurgia.
Percepção dos chacras.
Possessão benigna.
Precognição.
Projeção consciente.
Psicometria.
Retrocognição.
Soltura energossomática.
Telepatia.

Aquisiciologia. Segundo a Autexperimentologia, eis, em ordem alfabética, 7 aquisições
obtidas com as repetições das vivências no Acoplamentarium:
1. Autoconfiança parapsíquica.
2. Autocriticidade paraperceptiva.
3. Autonomia parapsíquica.
4. Discriminação do conteúdo dos parafenômenos.
5. Emprego lúcido do estado vibracional.
6. Refinamento da parapercepção dos fenômenos.
7. Utilização da sinalética energética e parapsíquica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação Acoplamentarium-Parapercepciologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Abertismo parapsíquico: Autexperimentologia; Homeostático.
02. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
03. Autocomprovação parapsíquica: Autoparapercepciologia; Neutro.
04. Autocrítica parafenomenológica: Autocriticologia; Neutro.
05. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
06. Consistência paraperceptiva: Parapercepciologia; Neutro.
07. Desrepressão parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
08. Escala perceptiva das consciências: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Estatura parapsíquica: Autoparapercepciologia; Homeostático.
10. Manifestação parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.
11. Megafenomenologia: Parapercepciologia; Neutro.
12. Paracontato: Parapercepciologia; Neutro.
13. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
15. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
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A INTERAÇÃO ACOPLAMENTARIUM-PARAPERCEPCIOLOGIA POTENCIALIZA SOBREMANEIRA O DESENVOLVIMENTO E A QUALIFICAÇÃO DO AUTOPARAPSIQUISMO LÚCIDO
E INTERASSISTENCIAL DA CONSCIN INTERMISSIVISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a interação Acoplamentarium-Parapercepciologia? Participou do laboratorio conscienciológico grupal Acoplamentarium com
objetivo de autopesquisar-se e desenvolver o parapsiquismo lúcido e interassistencial?
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Cristina; Acoplamentarium: Experimentologia Grupal Avançada; Artigo; Anais da I Jornada da
Despertologia; Foz do Iguaçu, PR; 15-17.07.05; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 8; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 6 enus.; 13 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2004; páginas 117 a 125.
2. Royer, Valdirene; Rossa, Dayane; & Silva, Rômulo; Técnicas de Desenvolvimento Parapsíquico Aplicadas no Laboratório Acoplamentarium; Artigo; Revista Conscientia; Edição Especial; Vol. 19; N. 2; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2015; páginas 244
a 258.
3. Schlosser, Ulisses; Técnica para o Ajustamento Parafisiológico da Sintonia Visual na Clarividência;
Conscientia; Revista Trimestral; Vol. 11 N. 3; Seção: Temas da Conscienciologia; 2 enus.; 1 microbiografia; 11 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro,
2007; páginas 167 a 177.
4. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.;geo.;ono.; 28 x 21
x 7cm; enc.; 4a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
1999; páginas 133 a 139, 152 a 153, 170 a 173, 184, 681 a 686 e 821.
5. Zolet, Lílian; & Buononato, Flávio; Org.; Manual do Acoplamentarium; revisores Antonio Pitaguari; et
al.; 160 p.; 1 E-mail; 63 enus.; 24 fotos; 8 gráfs.; 27 ilus.; 64 pesquisadores de fenômenos parapsíquicos; 8 planilhas para
autopesquisas; 5 tabs.; 151 taxologia dos sinais energéticos; 1 website; glos. 171 termos; 16 filmes; 808 refs.; 6 anexos; 28
x 21 cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR;
2012; páginas 11 e 13 a 22.

V. M. R.
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INTERAÇÃO

AC O P LAM E NT AR I UM -R ET R OC O G NI Ç ÃO
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A interação Acoplamentarium-retrocognição é a influência mútua ou ação
recíproca, evolutiva, entre o desenvolvimento parapsíquico interassistencial da conscin, através da
técnica do acoplamento energético, com o uso repetido do laboratório Acoplamentarium e o fenômeno da retrocognição.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O vocábulo
acoplar provém do idioma Francês, accoupler, derivado do idioma Latim, copulare. Surgiu em
1950. O sufixo do idioma Latim, arium, significa “lugar; local; receptáculo”. O primeiro elemento de composição retro deriva do idioma Latim, retro, “por detrás; atrás, para trás; remontando ao
passado; em retribuição”. Apareceu no Século XV. A palavra cognição procede do mesmo idioma Latim, cognitio, radical de cognitium, de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento;
aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu em 1836.
O termo retrocognição apareceu em 1901.
Sinonimologia: 1. Influência mútua Acoplamentarium-retrocognição. 2. Interação técnica acoplamento energético–retroprojeção. 3. Interação laboratório parapsíquico grupal de
clarividência facial–retrocognição.
Neologia. As 3 expressões compostas interação Acoplamentarium-retrocognição, interação básica Acoplamentarium-retrocognição e interação avançada Acoplamentarium-retrocognição são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Relação laboratório parapsíquico individual–retrocognição. 2. Relação laboratório científico convencional–retrocognição.
Estrangeirismologia: o Retrocognitarium; o upgrade retrocognitivo; a open mind multidimensional proporcionada através dos fenômenos parapsíquicos; o Paraperceptarium; o strong
profile parapsíquico; o modus vivendi da autorretrocognição.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do autodiscernimento quanto às autorretrocognições sadias.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Seriexologia; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os
lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o materpensene da retrocognição.
Fatologia: o Acoplamentarium sendo o primeiro laboratório grupal de experimentos parapsíquicos do Planeta; o laboratório propiciando a ampliação da memória pessoal; a qualificação
dos atributos mentais favorecendo a vivência da retrocognição; o Acoplamentarium temático de
retrocognição; o laboratório proporcionando o striptease consciencial potencializando as autorretrocognições saudáveis; a agudização do juízo crítico dos participantes perante os parafenômenos;
a imersão laboratorial favorecendo a autopesquisa parapsíquica; a pesquisa da serialidade multiexistencial pessoal (seriéxis); a avaliação dos erros pessoais a partir da autorretrocognição; a evitação das automimeses dispensáveis; a releitura autobiográfica; a apresentação dos estudos e técnicas sobre retrocognição no Fórum de Seriexologia realizado pela Associação Internacional de
Programação Existencial (APEX).
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Parafatologia: o autodomínio do estado vibracional (EV) profilático da conscin acopladora otimizando a autorretrocognição; a heterorretrocognição; a conexão lúcida e indubitável com
os amparadores do Acoplamentarium catalisando a holomemória; as extrapolações parapsíquicas;
as inspirações extrafísicas; o auto e heterodesassédio proporcionado pelo Acoplamentarium otimizando o desenvolvimento dos parafenômenos; o descortínio da seriéxis pessoal favorecendo
o resgate extrafísico de consciexes afinizadas; as projeções lúcidas retrocognitivas; a clarividência
retrocognitiva; o fenômeno intraconsciencial da visão panorâmica; a equipe extrafísica (equipex)
do laboratório Acoplamentarium propiciando, para a consciência intrafísica (conscin), a lembrança do período intermissivo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das atividades parapsíquicas no desenvolvimento lúcido
das auto e heterorretrocognições.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado ao fenômeno da retrocognição.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) empregado na autorretrocognição.
Teoriologia: a teoria da serialidade multiexistencial pessoal; a teoria da multidimensionalidade; a teoria das bioenergias; a teoria do holossoma; a teoria dos fenômenos parapsíquicos.
Tecnologia: a técnica da saturação mental projetiva favorecendo a retrocognição.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da sinalética energética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia;
o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: os efeitos progressivos da inteligência evolutiva (IE) aplicados na autorretrocognição.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas através dos parafenômenos vivenciados
no Acoplamentarium.
Ciclologia: o ciclo de retrocognições úteis; o ciclo de heterodespertamentos proexoló
gicos.
Binomiologia: o binômio Paragenética-Genética; o binômio autorretrocognição-Acoplamentarium; o binômio lucidez-retrocognição; o binômio memória-holomemória; o binômio
heterorretrocognição–acoplador energético; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica.
Interaciologia: a interação Acoplamentarium-retrocognição; a interação holomemória-intermissão.
Crescendologia: o crescendo autorretrocognição-pangrafia.
Trinomiologia: a observação do trinômio ressoma-retrocognições-precognições; o trinômio retrofatos-fatos-parafatos; o trinômio Holobiografologia-Holomnemônica-Parageneticologia.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a discernimentocracia; a conscienciocracia; a autopesquisocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada no desenvolvimento da autorretrocognição.
Filiologia: a neofilia; a sociofilia; a parapsicofilia; a teaticofilia; a proexofilia; a conscienciofilia; a energofilia.
Fobiologia: a recexofobia; a cosmoeticofobia; a espectrofobia; a raciocinofobia; a recinofobia; a autocriticofobia; a evitação da autorreflexofobia.
Sindromologia: a banalização do autoparapsiquismo na síndrome da substimação.
Mitologia: a desmitificação da retrocognição.
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Holotecologia: a somatoteca; a energoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a psicossomatoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Intraconscienciologia; a Intencionologia; a Cosmovisiologia; a Harmoniologia; a Inventariologia; a Intrafisicologia;
a Parapatologia; a Energossomatologia; a Macrossomatologia; a Holofisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a cobaia seriexológica; a equipin do Acoplamentarium; a equipex de amparadores do Acoplamentarium; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; as amizades intermissivas; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o docente de Parapercepciologia; o acoplamentista; o intermissivista;
o comunicador; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o pesquisador; o voluntário; o verbetólogo.
Femininologia: a docente de Parapercepciologia; a acoplamentista; a intermissivista;
a comunicadora; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisadora; a voluntária; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychophilicus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens macrossomaticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens clarividens; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação básica Acoplamentarium-retrocognição = a autopesquisa inicial decorrente da vivência semilúcida da autorretrocognição no laboratório; interação avançada
Acoplamentarium-retrocognição = a autopesquisa consolidada decorrente da vivência lúcida, indubitável da autorretrocognição no laboratório.
Culturologia: a cultura do parapsiquismo sadio; a cultura do holossoma hígido; a cultura da retrocognição; a cultura da holomemória.
Parafenômeno. Atinente à Seriexologia, através do fenômeno parapsíquico da clarividência realizada no laboratório Acoplamentarium, há a possibilidade de a conscin predisposta desenvolver auto e heterorretrocognição devido ao campo bioenergético otimizado pelos amparadores.
Lucidez. Pela Parapercepciologia, o parafenômeno da retrocognição quando desenvolvido de modo lúcido, cosmoético e interassistencial favorece o desenvolvimento do raciocínio
parassemiológico interexistencial, do zum mnemônico e da retrossenha pessoal, resultando na
maior compreensão dos contextos pessoais e grupais.
Autocientificidade. De acordo com a Experimentologia, o laboratório Acoplamentarium tem o desafio de aperfeiçoar a postura íntima de autocientificidade perante as experiências retrocognitivas, através do incentivo ao preenchimento de planilhas técnicas de autopesquisa, campos bioenergéticos reflexivos e debates.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a interação Acoplamentarium-retrocognição, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Autocomprovação parapsíquica: Autoparapercepciologia; Neutro.
03. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
04. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
05. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
06. Autorrevezamento multiexistencial: Autorrevezamentologia; Homeostático.
07. Autossaturação intraconsciencial: Autoconscienciometrologia; Neutro.
08. Detalhamento retrocognitivo: Seriexologia; Homeostático.
09. Engano parapsíquico: Autenganologia; Nosográfico.
10. Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
11. Gestação evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
12. Liderança multidimensional: Liderologia; Homeostático.
13. Perfil parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
14. Pré-epicon: Epicentrismologia; Homeostático.
15. Subjetividade objetiva parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.

A INTERAÇÃO ACOPLAMENTARIUM-RETROCOGNIÇÃO
IMPULSIONA NOVAS OCORRÊNCIAS PARAPSÍQUICAS
OTIMIZANDO A RECUPERAÇÃO DAS LEMBRANÇAS
INTERMISSIVAS PROPULSORAS DA AUTEVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a interação Acoplamentarium-retrocognição? Quais os proveitos evolutivos advindos das experiências nesse laboratório visando a autorretrocognição?
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Cristina; Acoplamentarium: Experimentologia Grupal Avançada; Artigo; Anais da I Jornada da
Despertologia; Foz do Iguaçu, PR; 15-17.07.05; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 8; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 6 enus.; 13 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2004; páginas 107 a 125.
2. Zolet, Lílian; & Buononato, Flávio; Orgs.; Manual do Acoplamentarium; revisores Antonio Pitaguari; et
al.; 160 p.; 1 E-mail; 63 enus.; 16 filmes; 24 fotos; 8 gráfs.; 27 ilus.; 64 pesquisadores de fenômenos parapsíquicos; 8 planilhas para autopesquisas; 5 tabs.; 151 taxologia dos sinais energéticos; 1 website; glos. 171 termos; 16 filmes; 808 refs.;
6 anexos; 28 x 21 cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do
Iguaçu, PR; 2012; páginas 128 e 129.

L. Z.
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I NTE R AÇ ÃO AN ÁL I S E- SÍ NT ES E
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interação análise-síntese é a técnica da conjugação, por parte da conscin
pesquisadora, homem ou mulher, dentro da linha de evolução dos pensamentos, achados e verpons dos acréscimos obtidos a partir das abordagens racionais e as conclusões temporárias das
investigações, formando a reação em cadeia, ininterrupta, onde cada nova síntese, extraída entre
as centenas de itens da análise finda, representa o primeiro das centenas de itens da nova análise
imediata, ou superveniente, em novo patamar pesquisístico.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O vocábulo
análise provém do idioma Francês, analyse, derivado do idioma Latim, analysis, e este do idioma
Grego, análysis, “dissolução; decomposição do todo nas partes componentes; método de resolução, em oposição à síntese”, do verbo analyó, “desligar; dissolver; soltar; separar; libertar; analisar; examinar”. Apareceu no Século XVIII. A palavra síntese vem do mesmo idioma Francês,
synthèse, derivada do idioma Latim, synthesis, “coleção; complexo; reunião; espécie de vestimenta usada em banquetes”, e esta do idioma Grego, sýnthesis, “composição; justaposição; composição literária; síntese; contrato”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Interação complexificação-simplificação. 02. Integração evolutiva.
03. Interrelação progressiva. 04. Bissociação progressiva. 05. Interação homeostática. 06. Interação conteudística. 07. Interação científica; intrarticulação conteudística. 08. Interação pesquisística; sinergismo conteudístico. 09. Pesquisa escalar. 10. Cosmovisão pesquisística.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo interação: Interaciologia; interativa; interatividade; interativo; maxinteração; mininteração; omninteração;
omninteratividade; reinteração.
Neologia. As 3 expressões compostas interação análise-síntese, interação análise-síntese mínima e interação análise-síntese máxima são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 01. Dissociação pesquisística. 02. Pesquisa simplista. 03. Monovisão
pesquisística. 04. Análise. 05. Antianálise. 06. Antissíntese. 07. Síntese. 08. Desaglutinação
ideativa. 09. Conjugação ilógica dos achados. 10. Aleatoriologia; interação aleatória.
Estrangeirismologia: a interação inputs-insights; as linkagens técnicas.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto às autopesquisas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os interpensenes; a interpensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a pensenosfera pessoal; o escritório como pensenedouro.
Fatologia: a reação em cadeia pesquisística; as pesquisas conscienciológicas; a dessentimentalização das abordagens; a cornucópia de neoideias; o leque de aplicações das neoverpons;
o ordenamento das ideias; as matrizes mentais do contexto; os indicadores dos argumentos; as variáveis notáveis no universo sob análise; a ideia central em andamento; a interatividade estruturadetalhe; a exaustividade investigativa; a rede interativa de fatos; a complementaridade sucessiva;
as conexões insuspeitas; o inovacionismo didático; a arquitetura verbal das sínteses; o novo horizonte da compreensão.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a interação atributos intracerebrais–atributos extracerebrais.
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica do push-pull das ideias.
Enumerologia: a interação técnica-curiosidade; a interação rotina-progresso; a interação conteúdo-forma; a interação detalhismo-generalismo; a interação imaginação-verpon; a interação parateoria-paraprática; a interação Autocriticologia-Heterocriticologia.
Binomiologia: o binômio pressão-inspiração.
Interaciologia: a interação análise-síntese; a interação inputs-insights.
Crescendologia: o crescendo minipesquisa-maxipesquisa.
Trinomiologia: o trinômio relação-interação-crescendo; o trinômio comparação-cotejo-contraste.
Polinomiologia: o polinômio percepção-reconhecimento-discriminação-interpretação.
Antagonismologia: o antagonismo detalhismo / perfeccionismo; o antagonismo neofilia
/ neofobia; o antagonismo ideias inatas / ideias fixas; o antagonismo princípio da incerteza / extrapolacionismo parapsíquico.
Politicologia: a Transpolítica; a tecnocracia; a lucidocracia; a cognocracia (Cognópolis).
Filiologia: a cognofilia; a pesquisofilia; a raciocinofilia; a conteudofilia.
Holotecologia: a experimentoteca; a evolucioteca; a correlacionoteca; a sincronoteca;
a mentalsomatoteca; a coerencioteca; a cosmoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Interaciologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Cogniciologia; a Discernimentologia; a Lucidologia;
a Metodologia; a Criteriologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens syntheticus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens
definologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens heuristicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: interação análise-síntese mínima = a interatividade aplicada em duas
pesquisas afins; interação análise-síntese máxima = a interatividade aplicada em múltiplas
pesquisas afins.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação análise-síntese, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
2. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
3. Interação essência-acidente: Mentalsomatologia; Nosográfico.
4. Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
5. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
6. Técnica da circularidade: Experimentologia; Neutro.
7. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.

A TÉCNICA DA INTERAÇÃO ANÁLISE-SÍNTESE É ATACADISTA, COSMOVISIOLÓGICA E AVANÇADA, APLICADA
NO DETALHISMO EXPOSITIVO DA ABERTURA RACIONAL,
EVOLUTIVA, DE QUALQUER CONTEXTO PESQUISÍSTICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite o abertismo consciencial da técnica da
interação análise-síntese? Já aplicou a técnica alguma vez?
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AU T O CO N S CI EN CI OM ET RI A -AU T O D E S AS S ED I ALID AD E
(AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A interação autoconscienciometria-autodesassedialidade é a relação evolutiva recíproca entre o estudo métrico ou avaliação de si próprio, visando desenvolver o autoconhecimento e a auteducação programada por meio de enfrentamentos, e a capacidade pessoal de
eliminação dos autassédios.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O elemento de
composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas
pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”. Apareceu no Século XIII. O segundo elemento de composição metria vem do mesmo idioma Latim, metrum, “medida de algum verso”, e este
do idioma Grego, metron, “unidade de medida; o que mede; instrumento para medir”. O prefixo
des procede igualmente do idioma Latim, dis ou de ex, “oposição; negação; falta”. O vocábulo assédio provém do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco;
cilada; assédio”. Surgiu, no idioma Italiano, no Século XIII. Apareceu, no idioma Português, no
Século XVI.
Sinonimologia: 1. Interação autoconscienciometria–autodesassédio consciencial.
2. Interrelação autoconscienciometria–autodesintrusão pensênica. 3. Bissociação autopesquisa
conscienciométrica–autodespossessibilidade. 4. Interação autoconscienciometria–autoimunidade
consciencial. 5. Reciprocidade Autoconscienciometrologia-Autodespertologia.
Neologia. As 3 expressões compostas interação autoconscienciometria-autodesassedialidade, interação esboçante autoconscienciometria-autodesassedialidade e interação avançada
autoconscienciometria-autodesassedialidade são neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Interação autoignorância-autassedialidade. 2. Interrelação acriticidade-autopossessialidade. 3. Bissociação antidiscernimento-antidesperticidade. 4. Interação
Consciencioterapia-heterodesassedialidade.
Estrangeirismologia: o strong profile; a open mind; a glasnost pessoal desassediadora.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da autoconscienciometria desassediadora.
Ortopensatologia: – “Desperticidade. O essencial não é só a conscin intermissivista alcançar a desperticidade em 3 anos de autesforços, mas dominar a qualificação da assistência na
aplicação dos talentos pessoais”. “O ser desassediado quanto aos outros, mas ainda baratrosférico
por si próprio, não permite que nem os assediadores cheguem perto dele a fim de serem assistidos. A desperticidade especifica a consciência conscienciometricamente. Quem não admite a conquista da desperticidade cosmoética, interassistencial, em 3 anos, ainda está sob os efeitos da assedialidade de alguma natureza”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autoconscienciometrologia; o holopensene da
Autodesassediologia; o holopensene pessoal das reciclagens intraconscienciais; os autopesquisopensenes; a autopesquisopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a retilinearidade pensênica expressa nas escolhas evolutivas; a busca da ortopense-
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nidade pessoal; a melhoria técnica da autopensenização a partir da autopesquisa conscienciométrica; o costume da autopensenização racional tornando destoantes, identificáveis e rechaçáveis as
patointerferências pensênicas; a contrargumentação sadia refutando os pensenes autassediadores.
Fatologia: a conexão entre a autavaliação conscienciométrica e a ampliação da autoimunidade consciencial; a relação existente entre a autocientificidade conscienciométrica e o realismo
autodesassediador; a interrelação entre os enfrentamentos autopesquisísticos e a transparência autodesassediadora; o Programa Autoconscienciométrico da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); a substituição estratégica do psicossoma pelo mentalsoma nas autopesquisas conscienciométricas; a autodesarticulação dos mecanismos de defesa do
ego promovendo o autodesassédio; a dessensibilização dos automelindres; a eliminação das autovitimizações; a correção das distorções na autopercepção; a revisão dos autoconceitos anacrônicos; a desmitificação da autoimagem idealizada; a autaceitação da individualidade assimétrica;
o autenfrentamento na utilização das instâncias de avaliação da Comunidade Conscienciológica
Cosmoética Internacional (CCCI); a heterocrítica promovendo a reflexão autocrítica; a reação
emocional pessoal, apriorista e antagônica frente à argumentação lógica irrefutável; os pontos cegos na autanálise da consciência; a investigação da própria autassedialidade; os travões da autodesperticidade; a autocomplacência na manutenção das autocorrupções; a permanência na mediocridade pessoal; a sucumbência aos trafares pessoais; o medo de assumir neorresponsabilidades
interassistenciais; a coerência com os próprios valores impulsionando mudanças de comportamento; o reconhecimento dos autotrafores; o reavivamento de megatrafores adormecidos; a assunção dos próprios talentos pela conscin intermissivista; o emprego do autotrafor mais desenvolvido, substituindo autotrafares; a autossustentabilidade consciencial a partir da Traforologia Teática; a conjugação de trafores na convergência proexológica; o maior traço-força da conscin evoluindo para ser o materpensene ou o centro dinâmico da autopensenidade cada vez mais atuante
(força presencial); o ato de assumir a responsabilidade pela própria condição existencial; a restauração do equilíbrio holossomático a partir da compreensão da realidade íntima; a localização da
conscin dentro da Escala Evolutiva das Consciências; a autoincorruptibilidade crescente adquirida através do destemor no autenfrentamento; a anticonflituosidade desenvolvida a partir da autocrítica; a autopesquisa consolidando a autoridade cosmoética autodesassediadora do assistente;
a estratégia intraconsciencial objetivando a assunção da autodesperticidade; os autesforços conscienciométricos no sentido de avaliar, diagnosticar e assumir, no tempo oportuno, a autodesperticidade; o conjunto de recins necessárias para se alcançar a autodesperticidade; a aproximação
mais notória da condição da autodesassedialidade a partir da autoincorruptibilidade; o conforto
íntimo resultante da anticonflitividade gradativa alcançada; o Programa de Aceleração da Desperticidade (PROAD); os estudos conscienciométricos mentaissomáticos conectando o autopesquisador à Central Extrafísica da Verdade (CEV); a autoinvestigação conscienciométrica potencializando a autorrecuperação dos megacons.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autexposição intraconsciencial inescondível nas ações extrafísicas; as dinâmicas parapsíquicas semanais descortinando a realidade extrafísica da conscin; as companhias extrafísicas definindo o nível de desassedialidade pessoal; o autoposicionamento de afinizar-se com o padrão pensênico dos amparadores
extrafísicos; a tenepes enquanto curso avançado de desassedialidade; a neutralização dos assediadores pela interassistencialidade; a intensificação da compaixão pelas infantilidades grotescas das
manifestações dos assediadores interconscienciais extrafísicos; a convivência diária com o amparo extrafísico na tenepes apontando formas mais evoluídas de manifestação consciencial; o acoplamento áurico e a leitura psicosférica possibilitando o esquadrinhamento conscienciométrico do
ser desperto; a evidenciação das energias sadias enquanto referencial do pensar cosmoético.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nosográfico baixa autopercepção–alta heterossubjugação; o sinergismo autodiagnósticos-autoprescrições; o sinergismo predisposição à autocrítica–
–predisposição à reciclagem; o sinergismo cognição intermissiva–cognição intrafísica; o sinergismo autocognição maior–acerto maior.
Principiologia: o princípio da cobaiagem mútua; o princípio de a primazia da autavaliação sobre a heteravaliação devido ao acesso aos meandros da autoconsciencialidade ser exclusivo e intransferível; o princípio perspicaz de ser preferível encarar a dura realidade a manter-se na ignorância estagnante; o princípio de os fatos e parafatos orientarem as pesquisas e parapesquisas; o princípio da inexistência de mudanças autocognitivas abruptas; o princípio do
posicionamento pessoal (PPP); o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo.
Codigologia: a autoconfrontação sincera dos próprios atos com o código pessoal de
Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria de o nível de aprofundamento das heterocríticas cosmoéticas ser
limitado pelo nível do próprio aprofundamento autocrítico.
Tecnologia: as técnicas autoconscienciométricas; a técnica da revisitação autocrítica
dos fatos; a técnica de atuar no contrafluxo das ideações assediadoras; a técnica autopesquisística antonimológica; a técnica de empregar os autotrafores para eliminar os autotrafares; a técnica da conscin-cobaia voluntária enquanto recurso conscienciométrico interassistencial em
grupo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autoconscienciometrologia; o Colégio Invisível da
Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Desassediologia.
Efeitologia: os efeitos do autenfrentamento conscienciométrico na autodesassedialidade; os efeitos das heterocríticas interassistenciais no auto e heterodesassédio; o efeito autodesassediador da compreensão da lógica dos fatos; o efeito catártico dos autodiagnósticos conscienciométricos; o efeito da autoimunidade pensênica no autoconhecimento aprofundado; os efeitos
autolibertadores da transparência consciencial; o efeito autodesassediante da autenticidade assumida; o efeito despertológico da aplicação interassistencial dos autotrafores identificados.
Neossinapsologia: as neossinapses autopesquisísticas ampliando a autoconfiança nos
confrontos desassediadores; as neossinapses autoconscienciométricas desenvolvidas nos autenfrentamentos desassediológicos.
Ciclologia: o ciclo autoconscienciométrico avaliação-diagnóstico-reciclagem-reavaliação; o ciclo cosmoético assunção do megatrafor–sustentação do materpensene; o ciclo do continuísmo autopesquisístico.
Binomiologia: o binômio potencialidades-fragilidades; o binômio automotivações-autovalores; o binômio autocompreensão-autossuperação; o binômio autentendimento-autatualização; o binômio autenfrentamento magno–persistência na reciclagem; o binômio autocriticidade
sincera–autoincorruptibilidade; o binômio centrifugação do egão–imperturbabilidade; o binômio
aceitação da heterocrítica–aprofundamento da autocrítica; a melhoria na coerência no binômio
autoimagem-heteroimagem.
Interaciologia: a interação autoconscienciometria-autodesassedialidade; a interação
autocorrupção-autocomplacência na manutenção dos autassédios; a interação autexposição sincera–heterajuda providencial; a interação bom humor–autopesquisa; a interação autavaliação
intrafísica–autavaliação extrafísica; a interação competência-coerência; a interação autoverbação-autodesassedialidade; a interação desassédio mentalsomático–homeostase holossomática.
Crescendologia: o crescendo autoinvestimento-autoqualificação; o crescendo autoconscienciometria-autodesassedialidade-interassistencialidade.
Trinomiologia: o trinômio autoconceito baixo–autestima baixa–autassedialidade alta;
o trinômio motivação-disposição-sinceridade no esquadrinhamento intraconsciencial; o trinômio
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coerência-autenticidade-transparência; o trinômio autopesquisa profícua–autopesquisa profunda–autopesquisa fecunda; o trinômio talentos conscienciais–aportes proexológicos–retribuição
interassistencial.
Polinomiologia: o polinômio autodistorções-autoilusões-autenganos-autoficções; o polinômio autopesquisa-autodiagnóstico-autoterapêutica-autocura; o polinômio otimizador autoqualificação-autodesempenho-autoprioridade-autoprodutividade.
Antagonismologia: o antagonismo atrator de assediadores / atrator de amparadores;
o antagonismo autoposicionamento ancorado no trafar / autoposicionamento pautado no trafor;
o antagonismo pusilanimidade / autenfrentamento; o antagonismo autescondimento / transparência; o antagonismo autovitimização / autodesassedialidade; o antagonismo autargumentação
emocional / autesclarecimento racional; o antagonismo Baratrosfera / Curso Intermissivo; o antagonismo consciência reprimida / consciência amplificada.
Paradoxologia: o paradoxo de a identidade consciencial poder ser limitada pela instintividade humana no período intrafísico; o paradoxo do medo da autexposição da conscin exposta
full time multidimensionalmente; o paradoxo de quanto mais a consciência conhece a si mesma
melhor compreende os outros.
Politicologia: a desassediocracia da Cognópolis.
Legislogia: as leis da Economia Consciencial; a lei do maior esforço evolutivo na manutenção da autocoerência.
Filiologia: a conscienciometrofilia; a cogniciofilia; a reciclofilia; a raciocinofilia; a neofilia; a despertofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: o autenfrentamento da conscienciometrofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da subestimação; a extinção da síndrome da
mediocridade; a supressão da síndrome do avestruzismo; a eliminação da síndrome da apriorismose.
Maniologia: a autorreflexão profilática frente à mania de justificar os próprios erros.
Mitologia: as autodesmitificações; a quebra do mito da privacidade; a busca da exclusão
dos mitos, preconceitos e dogmas pessoais; o mito da autevolução espontânea, natural e sem autesforço; o mito da mudança de patamar sem autorreflexão e autocrítica.
Holotecologia: a conscienciometroteca; a autodesassedioteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Recinologia; a Autocogniciologia;
a Autopensenologia; a Autoparassemiologia; a Autocriticologia; a Autolucidologia; a Autodiscernimentologia; a Terapeuticologia; a Autodesassediologia; a Autocosmoeticologia; a Mentalsomatologia; a Interassistenciologia; a Despertologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca interconsciencial lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-
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ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens autoperquisitor;
o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens mentalsomaticus;
o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens desassediator.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininteração autoconscienciometria-autodesassedialidade = as primeiras tentativas de autavaliação conscienciométrica e o autodessassédio necessário para a efetivação
das autorrecins; maxinteração autoconscienciometria-autodesassedialidade = a autavaliação
conscienciométrica avançada e a sustentação da autoimunidade consciencial em qualquer dimensão.
Culturologia: a cultura da Autoconscienciometrologia; a cultura da hiperacuidade intraconsciencial; a cultura da valorização dos acertos e ganhos evolutivos; a cultura da priorização dos trafores; a cultura do autenfrentamento; a cultura do autodesassédio; a cultura da desperticidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação autoconscienciometria-autodesassedialidade,
indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores,
mulheres e homens interessados:
01. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
02. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
03. Autodesempenho coeso: Autodesempenhologia; Homeostático.
04. Autopesquisa despertológica: Despertologia; Homeostático.
05. Autossaturação intraconsciencial: Autoconscienciometrologia; Neutro.
06. Autoultimato cosmoético: Megadecidologia; Homeostático.
07. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
08. Catálise consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
09. Eficácia autopesquisística: Autopesquisologia; Homeostático.
10. Expressão conscienciométrica evolutiva: Conscienciometrologia; Neutro.
11. Instância de avaliação: Conscienciometrologia; Neutro.
12. Silêncio autesclarecedor reativo: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
13. Sinergismo Conscienciometrologia-Consciencioterapia: Sinergisticologia; Homeostático.
14. Síntese do autoconscienciograma: Autevoluciologia; Homeostático.
15. Técnica autopesquisística antonimológica: Autevoluciologia; Neutro.

A AUTOCONSCIENCIOMETRIA INTEGRADA À AUTODESASSEDIALIDADE TÉCNICA POSSIBILITA A QUALIFICAÇÃO DA INTERASSISTENCIALIDADE PELA APLICAÇÃO
PROFÍCUA DOS AUTOTRAFORES A FAVOR DE TODOS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplicou a técnica da interação autoconscienciometria-autodesassedialidade a fim de qualificar a própria interassistencialidade? Quais os resultados evolutivos obtidos até o momento?
Bibliografia Específica:
1. Couto, Cirleine; Contrapontos do Parapsiquismo: Superação do Assédio Interconsciencial Rumo à Desassedialidade Permanente Total; pref. Waldo Vieira; revisoras Helena Araujo; & Erotides Louly; 208 p.; 2 seções; 18
caps.; 18 E-mails; 102 enus.; 48 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 17 websites; glos. 300 termos; 45 refs.;
alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; página 72.
2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 285, 303, 416 e 417.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; página 120.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2;
1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos;
1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19
websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 255, 342, 506 e
507.

T. L. F.
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I NTE R AÇ ÃO AU T O R- LEI T OR
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interação autor-leitor é a comunicação, conexão ou relação estabelecida
entre o produtor textual, homem ou mulher, e o público consumidor por meio da obra escrita.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O vocábulo autor provém do mesmo idioma Latim, auctor, “o que produz, o que gera, faz nascer; fundador; inventor”. Surgiu no Século XIII. A palavra leitor deriva igualmente do idioma Latim, lector,
“o que lê”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Interrelação autor-leitor. 2. Vinculação autor-leitor. 3. Ligação entre
autor e leitor. 4. Interdependência autor-leitor. 5. Sinergismo autor-leitor.
Neologia. As duas expressões compostas interação patológica autor-leitor e interação
homeostática autor-leitor são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Distanciamento autor-leitor. 2. Dissociação entre autor e leitor.
3. Desconexão entre autor e leitor. 4. Divergência entre autor e leitor. 5. Afastamento entre autor e leitor.
Estrangeirismologia: o rapport estabelecido entre autor e leitor; o link intelectivo por
meio da gescon; o Argumentarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade escrita.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade escrita; os grafopensenes;
a grafopensenidade; a exposição ordenada da autopensenidade de modo lógico e racional através
da obra escrita; o texto publicado refletindo as características da autopensenização do autor; a linearidade autopensênica explicitada na produção textual.
Fatologia: a interrelação dialógica entre autor e leitor; a conexão empática autor-leitor;
a dinâmica da interatividade mentalsomática; o intercâmbio das introspecções; as trocas intelectivas; a textualidade da obra dependendo da complementaridade autor-leitor; a conexão linguística
(coesão textual); a conexão com a realidade (coerência textual); a produção de texto dotado de
sentido para os interlocutores; as características intraconscienciais do autor explicitadas na publicação; as reciclagens intraconscienciais do autor evidenciadas no texto; as argumentações expondo a intenção do autor; o exercício de priorizar a facilitação do entendimento do leitor; a função
do autor de guiar o leitor na construção do sentido do texto; a introdução enquanto manual de instruções de leitura da obra; a apreensão pelo leitor da mensagem central intencionada de ser expressa pelo autor; a importância de identificar a veracidade, a coerência e a validade de ideias
e informações intercambiadas no processo de apreensão cognitiva; a possibilidade de o leitor estabelecer sentido diferente para o texto; as distorções cognitivas do leitor na interpretação textual;
a necessidade de evitar a sedução da simplificação autocorruptora no texto tarístico; o comprometimento da tares na forma ou no conteúdo; a omissão deficitária; a confusão textual; a ausência de
fluxo das ideias; a inconsistência argumentativa; as apologias anticosmoéticas; as afirmativas peremptórias; a intencionalidade implícita e obscura na obra; as manipulações conscienciais por
meio da escrita; o texto doutrinador gerador de leitoras e leitores acríticos; a manutenção dos leitores de cabresto; o autor vaidoso gerando texto excessivamente rebuscado, enigmático ou de di-
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fícil compreensão; os textos ininteligíveis devido à confusão mental do autor; a linguagem adocicada, edulcorada e simplória do autor demagógico; o estilo melífluo acobertando voluntariamente
a realidade dos fatos e parafatos; a ambiguidade, polissemia e excessos linguísticos dificultando
o acesso à ideia ou conceito esclarecedor; o fato de a forma poder prejudicar ou facilitar a apresentação e a apreensão do conteúdo da obra; a lógica intrarticulada dos pensamentos registrados;
o retrato particular do mundo circundante; o encadeamento justo das ideias; a transmissão pedagógica e a tradução de neorrealidades em neoconceitos; as metáforas conscienciológicas enquanto
pontes cognitivas expansoras da intercompreensão consciencial; a Definologia enquanto recurso
didático na abordagem do texto tarístico; o foco no leitor e no parapúblico a ser assistido; a escolha do tema do livro indicando o público-leitor mais predisposto e receptivo ao assunto; a definição do público-leitor auxiliando o autor na adoção de linha ideativa mais coerente; o papel do editor na qualificação das gescons; as estratégias cosmoéticas de divulgação das obras publicadas; os
acertos grupocármicos proporcionados direta ou indiretamente pela publicação de obra tarística;
as consequências evolutivas da publicação da gescon; os contatos ou reencontros interpessoais, de
conscins e consciexes, decorrentes da publicação; o livro enquanto itinerante natural, comunicador das ideias do autor; o livro enquanto acervo epistolográfico do autor-remetente dirigido aos
leitores-destinatários; o livro esclarecedor gerando leitoras e leitores neofílicos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parapsiquismo
conscienciográfico; a inspiração de origem extrafísica; a conexão interdimensional expressa na
obra escrita; as evocações ao autor no momento da leitura; o heterodesassédio mentalsomático;
o discurso racional cosmoético falando diretamente ao paracérebro ou mentalsoma dos interlocutores; a colheita intermissiva do autor-consciex; a assistencialidade extrafísica a partir do livro
inspirador publicado.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo mundividência–habilidade de contextualização–competência linguística; o sinergismo comunicativo das palavras perfeitamente encaixadas no sentido
pretendido; o sinergismo da organização das ideias no texto; o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) fundamentando a obra escrita; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da afinidade intelectual; o princípio da interassistencialidade pela comunicação gráfica; o princípio cosmoético de analisar a utilidade tarística e cosmoética da informação a ser publicada; o princípio da inteligibilidade textual; o princípio da economia linguística; o princípio da responsabilidade interconsciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) explicitado pela obra escrita.
Teoriologia: a teoria da evocação pensênica; a teoria da grafoassistência; a teoria da
verpon recicladora.
Tecnologia: as técnicas de adequação da linguagem e estilística do texto ao público-leitor; as técnicas estilísticas da Enciclopedia da Conscienciologia; as técnicas didáticas aplicadas
à produção gesconológica; as técnicas de assistência mentalsomática ou tarística; a técnica da
Impactoterapia Cosmoética; a técnica de checagem da qualidade das intenções na comunicação
grafada; a evitação das técnicas espúrias de manipulação consciencial.
Voluntariologia: os voluntários escritores da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o voluntariado na Associação Internacional Editares (EDITARES);
o voluntariado na Associação Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON);
o voluntariado na Encyclossapiens.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório
conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade;
o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Escritores; o Colégio Invisível dos Pesquisadores;
o Colégio Invisível dos Verbetógrafos; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
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Efeitologia: o efeito das autopesquisas na qualificação da tares grafada; o efeito do conhecimento compartilhado; o efeito catalisador da heterolucidez proporcionado pelas neoexpressões conscienciológicas; o efeito impactante das neoverpons; o efeito da Retribuiciologia através
da publicação de livros tarísticos; o efeito na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) do escritor interassistencial; o efeito didático do emprego de expressões corretas; o efeito esclarecedor das associações didáticas exitosas; o efeito esclarecedor do texto coeso.
Neossinapsologia: as neossinapses do autor gerando neossinapses no leitor; o estilo
técnico estimulador das neossinapes do leitor; as neossinapses construídas pela associação complementar ou opositiva às ideias do autor.
Ciclologia: o ciclo da escrita; o ciclo coleta de dados–ponderações técnicas–tratamento
didático–difusão tarística; o ciclo das autopesquisas comunicadas.
Enumerologia: as teorias do autor; os ganchos didáticos do autor; as argumentações do
autor; a exposição lógica do autor; as associações de ideias do autor; os questionamentos do autor; o exemplarismo do autor. A conexão interconsciencial autoral; o vínculo consciencial gesconológico; a comunicação da autocognição; o compartilhamento da mundividência; a intersubjetividade mentalsomática; a didática escrita qualificada; o propósito comunicativo interassistencial.
Binomiologia: o binômio grafopensene-evocação; o binômio estímulo-resposta; o binômio conteúdo-forma; o binômio esclarecimento–desassédio mentalsomático; o binômio sementeira intrafísica hoje–colheita extrafísica amanhã; o binômio auto-herança–heteropartilha.
Interaciologia: a interação autor-leitor; a interação escrita do livro–interpretação do
leitor; a interação mentalsomática ideia–linguagem–estilo redacional; a interação coerência intraconsciencial–coerência textual; a interação autopensenidade-grafopensenidade; a interação
estilo de pensenizar–estilo de escrever; a interação ato de escrever–autocobaia didática; a interação imagem-texto; a interação autores–revisores–editores–futuros leitores.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares.
Trinomiologia: o trinômio autodidatismo–metodologia pessoal–estilo grafopensênico;
o trinômio enumeração-detalhismo-exaustividade na qualificação das interações textuais; o trinômio riqueza vocabular–clareza comunicativa–eficiência tarística; o trinômio leitura sistemática–
pesquisa crítica–escrita esclarecedora; o trinômio conhecimento-reponsabilidade-exemplarismo.
Polinomiologia: o polinômio coesão-coerência-concisão-compreensibilidade; o polinômio artigo-verbete-livro-megagescon; o polinômio linhas-frases-sínteses-ênfases; o polinômio
palestra-artigo-curso-livro; o polinômio pensamento-fala-escrita-ação.
Antagonismologia: o antagonismo esclarecimento / persuasão; o antagonismo verpons
/ dogmatismos; o antagonismo escrita ficcional / escrita tarística; o antagonismo romance literário / tratado técnico; o antagonismo livro libertário / livro interpresidiário; o antagonismo edulcoração / sinceridade cosmoética; o antagonismo peremptoriedade / abertura à refutabilidade;
o antagonismo tarístico agradar a muitos / reeducar os interessados; o antagonismo prolixidade
gráfica vazia / concisão redacional sustanciosa; o antagonismo texto elucidativo / texto obscuro;
o antagonismo estilo enigmático / estilo esclarecedor.
Paradoxologia: o paradoxo de o neologismo técnico facilitar a comunicação científica;
o paradoxo texto complexo–leitura fácil; o paradoxo best-seller superficial–low-seller esclarecedor; o paradoxo da escrita para si com teor tarístico universal; o paradoxo do autor interagindo
consigo mesmo através de texto publicado em retrovida.
Politicologia: a retribuiciocracia; a argumentocracia; a tares enquanto expressão da lucidocracia; a democracia comunicativa.
Legislogia: as leis da Interassistenciologia; a lei das afinidades interconscienciais; a lei
da causa e efeito atuando na responsabilidade do autor pelo conteúdo da obra.
Filiologia: a bibliofilia; a interaciofilia; a comunicofilia; a gesconofilia; a escriptofilia;
a assistenciofilia; a taristicofilia.
Fobiologia: a grafofobia; a leiturofobia; a criticofobia; a tecnofobia.
Sindromologia: a síndrome da inércia grafopensênica impossibilitando a interação autor-leitor.
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Mitologia: o mito de os neologismos técnicos dificultarem a compreensão do texto tarístico.
Holotecologia: a grafopensenoteca; a conscienciografoteca; a argumentoteca; a didaticoteca; a conformaticoteca; a autodiscernimentoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Gesconologia; a Interaciologia; a Taristicologia; a Parapedagogia; a Interassistenciologia; a Mentalsomatologia; a Cosmoeticologia; a Seriexologia; a Conviviologia; a Policarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o autor; o leitor; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador
de obra; o homem de ação.
Femininologia: a autora; a leitora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga; 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 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 auctor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação patológica autor-leitor = a influenciação de leitoras e leitores
incautos, por meio de obra escrita veiculando apologias anticosmoéticas mesmo de maneira sutil,
subliminar, sub-reptícia ou indireta; interação homeostática autor-leitor = o esclarecimento de
leitoras e leitores interessados, por meio da publicação das próprias experiências propulsoras da
evolução consciencial, obtidas através dos autesforços.
Culturologia: a cultura da Comunicologia; a cultura da Gesconologia; a cultura da interatividade por meio da Grafopensenologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação autor-leitor, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autorado: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Coesão textual: Grafopensenologia; Homeostático.
03. Colheita intermissiva: Evoluciologia; Homeostático.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
Gescon atratora: Parassincronologia; Neutro.
Grafocomunicação científica: Comunicologia; Neutro.
Literatice: Psicossomatologia; Nosográfico.
Louçania estilística: Taristicologia; Homeostático.
Mutualidade da comunicação: Comunicologia; Neutro.
Partilha do saber: Seriexologia; Homeostático.
Partilha dos autoneoachados: Taristicologia; Homeostático.
Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
Rastro textual: Grafopensenologia; Homeostático.
Transmissão gratificante: Parapedagogiologia; Homeostático.
Troca intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.

O LIVRO, ENQUANTO INTERFACE ASSISTENCIAL, AMPLIA
A REDE INTERCONSCIENCIAL DO AUTOR, A PARTIR
DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DA PRODUÇÃO
TEXTUAL, VISANDO O ESCLARECIMENTO DO LEITOR.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a interação autor-leitor presente
nas próprias publicações? Qual o saldo evolutivo obtido?
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 Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 105 a 113, 147 a 159, 162 a 164, 218 a 224 e 228 a 229.
2. Nader, Rosa; Aspectos da Coerência Grafopensênica: Requisitos na Tares Conscienciológica; Artigo;
Conscientia; Revista; Mensário; Vol. 11; N. 3; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 23 enus.; 4 técnicas; 1 nota;
7 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2007; páginas 189 a 198.
3. 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,
PR; 2011; páginas 3 a 6.
4. Vieira, Waldo; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 276 p.; 15
seções; 150 caps.; 152 abrevs.; 23 E-mails; 54 enus.; 274 estrangeirismos; 30 expressões idiomáticas portuguesas; 1 foto;
60 locuções do idioma espanhol; 85 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 30 pesquisas; 6 técnicas; 30 teorias;
8 testes; 60 tipos de artefatos do saber; 60 vozes de animais subumanos; 3 websites; glos. 300 termos; 609 refs.; 28 x 21
cm; br.; 2ª Ed. rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu,
PR; 2002; páginas 59, 60, 156, 196 e 203.
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INTERAÇÃO BIOENERGIAS-PARAPSIQUISMO
(AUTEXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interação bioenergias-parapsiquismo é a influência mútua ou ação recíproca entre a capacidade de a pessoa, homem ou mulher, sondar as energias conscienciais de si
e de outrem, conscin ou consciex, e o desenvolvimento da paraperceptibilidade, por meio da autexperimentação, reverberando na homeostase holossomática.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo ação deriva também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Surgiu no Século XIII. O termo interação apareceu no Século XX. O primeiro elemento de composição bio procede do idioma Grego, bíos, “vida”. A palavra 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 segundo elemento de composição para vem do idioma
Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo psiquismo deriva do idioma Francês,
psychisme, e este do idioma Grego, psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos;
sopro de vida”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Interação energias conscienciais–parapsiquismo. 2. Interação bioenergias-paraperceptibilidade. 3. Bissociação bioenergias-parapsiquismo.
Neologia. As 3 expressões compostas interação bioenergias-parapsiquismo, interação
nosográfica bioenergias-parapsiquismo e interação homeostática bioenergias-parapsiquismo são
neologismo técnicos da Autexperimentologia.
Antonimologia: 1. Autexposição superavitária. 2. Ignorância da interação bioenergias-parapsiquismo. 3. Antipesquisologia.
Estrangeirismologia: o rapport com a paraprocedência; o rapport com o amparo extrafísico; a categoria de rapport energético da consciência com o Cosmos; o upgrade da paraperceptibilidade; o megatrafor bioenergético enquanto fonte de insights parapsíquicos.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao detalhismo parapercepciológico.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relacionado ao tema: – Bioenergias: orientadoras parapsíquicas. Parapercepção: lucidez bioenergética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autexperimentação energética assistencial;
o holopensene parapsíquico; o holopensene pessoal bioenergético; os interpensenes; a interpensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os intrusopensenes;
a intrusopensenidade; a hiperacuidade quanto aos xenopensenes patológicos; os contrapensenes;
a contrapensenidade; o ato de favorecer a formação de neopensenes sadios; a retroalimentação
sadia e contínua do holopensene bioenergético residencial.
Fatologia: as pesquisas energoparapsíquicas; a repercussão das energias sadias na intraconsciencialidade dos circundantes; a autossuperação dos próprios gargalos; a atenção ao conteúdo dos fenômenos; a interpretação correta dos fatos ocorridos consigo; a importância da autorganização diária; o aumento da produtividade na vida intrafísica; as anotações pessoais em papel ou
computador; o reconhecimento íntimo; as autorreflexões; a omissão deficitária ao negligenciar as
bioenergias; a intencionalidade sadia de minimizar o sofrimento de outrem; o detalhismo na
pesquisa das sensações; as ideias originais das vivências com as bioenergias; o aumento da com-
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preensão das próprias ideias inatas; a ampliação do desenvolvimento da memória; a paciência
pessoal ante as reações das conscins; o desenvolvimento do megatrafor; a minimização do megatrafar; a gratidão pela vida; a autoconscientização quanto à vida intrafísica energética; a interassistência enquanto norma útil; a implantação inteligente da rotina útil; a Dinâmica Interassistencial Paracirúrgica (DIP); o valor do registro nos cursos; a teática das lições aprendidas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático qualificando o autoparapsiquismo; a indissociabilidade entre fenômenos bioenergéticos e parapsíquicos; a identificação das bioenergias potencializando os fenômenos parapsíquicos do pesquisador; o autodiagnóstico holossomático; a transcendência dos sentidos somáticos; os desbloqueios energéticos;
a mobilização básica das energias conscienciais (MBE); a sinalética energética e parapsíquica
pessoal identificada; a limpeza da energosfera pessoal; os desbloqueios dos chacras; a autochecagem energética; o poder pacificador das energias conscienciais homeostáticas; os insights promovidos pelos amparadores extrafísicos de função; a soltura holochacral imprescindível às bioenergias; o campo energético potencializado pelas bioenergias favorecendo os fenômenos parapsíquicos; a aplicação das bioenergias na tenepes; a paracirurgia; a potencialização da exteriorização
bioenergética; os cursos de campo bioenergético aumentando os recursos e experiênciais para
o desenvolvimento parapsíquico pessoal; o domínio maduro das energias conscienciais (ECs); os
chacras da Terra influenciando a vegetação exuberante das fitoenergias; o parapsiquismo intelectual fortalecido pela qualificação das bionergias; a autodisponibilidade parapsíquica; as Centrais
Extrafísicas; o extrapolacionismo parapsíquico; o encapsulamento promovido pelos amparadores
extrafísicos de função; a sensibilidade paraperceptiva às bioenergias a partir do convívio mais íntimo com a natureza; a repetição continuada dos trabalhos bioenergéticos ampliando a interassistência; a descoincidência e recoincidência dos veículos de manifestação; as parapercepções das
sensações psicofisiológicas advindas da descoincidência holossomática; as sensações advindas da
soltura holochacral; a memorização dos eventos e paraeventos marcantes; a valorização das maxiparapercepções; as parassincronicidades explícitas na rotina diária; a condição de semperaprendente parapsíquica; a valorização das análise dos detalhes e das sincronicidades; a atenção detalhada aos sinais energéticos; a atenção detalhada ao funcionamento dos chacras pessoais; os padrões energéticos de ambientes, pessoas, pets e plantas; a vivência cada vez mais intensa das autoparapercepções bioenergéticas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo hiperacuidade-autodiscernimento; o sinergismo perceptibilidade-paraperceptibilidade; o sinergismo pesquisa conscienciológica–reverberação assistencial; o sinergismo vontade-intenção-energia-lucidez; o sinergismo amparador extrafísico–assistente humano–consciência assistida; o sinergismo estado vibracional–ortopensenidade.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de holomaturidade favorecer
o acesso às informações das retrovidas; o princípio da intransferibilidade evolutiva; o princípio
interassistencial de o menos doente assistir o mais doente; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio cosmoético da autocorreção imediata após a autoconstatação do erro.
Codigologia: a decodificação da sinalética energética parapsíquica pessoal.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da Paragenética; a teoria da
espiral evolutiva; a teoria da evolução consciencial; a teoria dos elementos essenciais do Cosmos: consciência e energia.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional profilático; a técnica da aplicação das
ECs; a técnica da soltura energossomática; a técnica da assim-dessassim; a técnica da Tenepes;
a técnica do arco voltaico craniochacral; a tecnicidade bioenergética conjugada à técnica projetiva; a técnica das 40 manobras energéticas.
Voluntariologia: os voluntários do Holociclo; os voluntários da Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância (EVOLUCIN); o voluntariado conscienciológico pro-
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porcionando convivialidade sadia; os voluntários da Associação Internacional da Programação
Existencial (APEX).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico
da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Holossomatologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito benéfico da intencionalidade sadia; o efeito das assimilações e desassimilações energéticas; o efeito dos trabalhos energéticos; o efeito catalisador das conexões
com rapport das bioenergias; o efeito das parapercepções sutis no processo bionergético assistencial.
Neossinapsologia: o mapeamento da sutileza parapsíquica proporcionando o desenvolvimento de neossinapses; as neossinapses recuperadas de fragmentos mnemônicos do passado;
as neossinapses geradas pelas experiências parapsíquicas.
Ciclologia: o ciclo absorção-exteriorização de energias conscienciais; o ciclo percepção-abservação-aprendizado; o ciclo autexperimentação-autoconhecimento-autopesquisa; o ciclo do desenvolvimento contínuo com as energias conscienciais.
Enumerologia: o detalhismo autovivenciado; o extrapolacionismo autovivenciado;
o tenepessismo autovivenciado; o exemplarismo autovivenciado; a interassistencialidade autovivenciada; as bionergias autovivenciadas; o parapsiquismo autovivenciado.
Binomiologia: o binômio percepção-parapercepção; o binômio detalhismo-parapsiquismo; o binômio animismo-parapsiquismo; o binômio recepção–senso de gratidão; o binômio autopesquisa multidimensional–recuperação de cons; o binômio autesforço-autevolução; o binômio
observador-observado; o binômio afetividade-assistencialidade; o binômio (dupla) reeducador-reeducando; o binômio autodessassédio-heterodessassédio.
Interaciologia: a interação bioenergias-parapsiquismo; a interação causa-efeito; a interação parafenomenológica animismo-parapsiquismo; a interação autesforço-amparabilidade;
a interação autopesquisa-autenfrentamento; a interação autovivência–autodesenvolvimento parapsíquico; a interação atenção detalhada–lucidez parapsíquica; a interação atenção-concentração influenciando no autoparapsiquismo; a teática da assim e desassim nas interações energoparapsíquicas; as trocas interativas nos acoplamento com as plantas e os animais domésticos; os
feedback sobre a interação com as bioenergias.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo sondagem-ponderação-constatação; o crescendo evolução parapsíquica pessoal–evolução parapsíquica grupal; o crescendo assistido-assistente; o crescendo evolutivo Planeta Hospital–Planeta Escola; o crescendo da autexperimentação laboratorial promovendo o crescendo convicção teórica–convicção vivencial;
o crescendo conscin casca grossa–conscin parapsíquica; o crescendo do dessassédio conquistado com a autexperimentação bioenergética parapsíquica.
Trinomiologia: o trinômio observação-análise-discernimento; o trinômio método-clareza-precisão; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio-retrocognição-ruminação-autorreflexão; o trinômio autopesquisa-autexperimentação-interassistencialidade; o trinômio anticonflitividade–pacificação íntima–desassedialidade; o trinômio sentir-pensar-agir.
Polinomiologia: o polinômio percepção-investigação-compreensão-descrição; o polinômio autexperimentação-autocognição–autodomínio bioenergético–autoparapsiquismo lúcido;
o polinômio fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística; o polinômio vontade-decisão-determinação-sustentação.
Antagonismologia: o antagonismo lucidez / obnubilação; o antagonismo paradigma
consciencial / paradigma mecanicista-newtoniano; o antagonismo autoignorância / autoconhecimento; o antagonismo devaneio / atenção; o antagonismo essência / aparência; o antagonismo
suposição / constatação; o antagonismo deixar passar / dar-se conta; o antagonismo direção
central / contramão; o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonimo dispersão / parapsiquismo; o antagonismo desatenção / aprofundamento das parapercepções.
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Paradoxologia: o paradoxo de o passado estar sempre presente no presente; o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido; o paradoxo de a passividade ativa ampliar a ausculta
parapsíquica; o paradoxo de a captação de neoideias poder promover retrocognição; o paradoxo da solidez da paraperceptibilidade sutil.
Politicologia: a lucidocracia; a meritocracia; a discernimentocracia; a assistenciocracia; a energocracia; a homeostaticocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicado ao desenvolvimento parapsíquico; a lei da
ação e reação; a lei da retribuição; a lei de causa e efeito; a lei da empatia; a lei da responsabilidade do mais lúcido; a lei das afinidades.
Filiologia: a neofilia; a recexofilia; a evoluciofilia; a pesquisofilia; a priorofilia; a assistenciofilia; a autorreciclofilia; a parapercepciofilia.
Sindromologia: a superação da síndrome do vampirismo energético.
Maniologia: a retromania; a idolomania; a mania de intromissão parapsíquica na vida
alheia; a mania de ignorar os alertas da multidimensionalidade.
Mitologia: o mito de o parapsiquismo ser show pirotécnico; o mito da solidão; o mito
da mentira perfeita; o mito da mudança de patamar evolutivo sem autesforço.
Holotecologia: a experimentoteca; a proexoteca; a sincronoteca; a recexoteca; a mitoteca; a parapsicoteca; a cognoteca; a disciplinoteca; a fenomenoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Interaciologia; a Autorganizaciologia;
a Parafenomenologia; a Descrenciologia; a Lucidologia; a Parapercepciologia; a Intrafisicologia;
a Tenepessologia; a Voluntariologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a isca humana inconsciente; o ser
desperto; a conscin minipeça interassistencial multidimensional; o ser interassistencial; a consciência semperaprendente; a consciência cabeça-energética.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens argumentator; o Homo
sapiens intentionalis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação nosográfica bioenergias-parapsiquismo = a predominante nas
autovivências da isca humana inconsciente; interação homeostática bioenergias-parapsiquismo
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= a predominante nas autovivências da conscin lúcida quanto à condição de minipeça interassistencial.
Culturologia: a cultura da autexperimentologia evolutiva; a cultura da análise parapsíquica; a cultura da Desassediologia; a cultura do extrapolacionismo parapsíquico.
Caracterologia. As conscins podem ser classificadas, por exemplo, em 3 categorias distintas, dispostas em ordem crescente da homeostasia ou higidez, quanto à interação bioenergias-parapsiquismo:
1. Energívora: as conscins mais comuns, sofredoras de assédio, semipossessões e possessões.
2. Autodefensiva: as conscins intermediárias não sofredoras de assédio cronificados,
autodefendendo-se sem saberem doar-se à assistência aos demais.
3. Interassistencial: as conscins em desenvolvimento parapsíquico e sem qualquer tipo
de assedialidade interconsciencial cronificada ou semipossessão, sabendo se defender e doar ao
mesmo tempo, sem patologias.
Malhação. De acordo com a Parapercepciologia, o trabalho lúcido com as energias
conscienciais é essencial para manter o energossoma homeostático.
Tabelologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo na ordem alfabética,
10 cotejos entre ocorrências homeostáticas e nosográficas relativas à interação bioenergias-parapsiquismo.
Tabela – Ocorrência Homeostática versus Nosográfica
Nos

Homeostática

Nosográfica

01.

Cipriene

Euforia desequibilibrada

02.

Discernimento

Ansiosismo

03.

Homeostase holossomática

Perturbação mentalsomática

04.

Ideias inatas

Achismo

05.

Inteligência evolutiva

Ignorância existencial

06.

Macrossoma pessoal

Soma descuidado

07.

Minipeça lúcida

Acoplamento com guia-amaurótico

08.

Parapsiquismo lúcido

Labilidade parapsíquica

09.

Praticante da tares

Praticante da tacon

10.

Sabedoria bioenergética

Obscurantismo das energias
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação bioenergias-parapsiquismo, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
03. Autocrítica parafenomenológica: Autocriticologia; Neutro.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
Autoparapsiquismo sutil: Autopercucienciologia; Homeostático.
Binômio autocognição-responsabilidade: Autocogniciologia; Homeostático.
Binômio detalhismo-parapsiquismo: Autoparapercepciologia; Homeostático.
Interação consciência-fato: Autexperimentologia; Neutro.
Parapercepção impressiva: Autoparapercepciologia; Neutro.
Parapercepção patológica: Autoparapercepciologia; Nosográfico.
Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
Semiparapercepção: Parapercepciologia; Nosográfico.
Vigilância extrassensorial: Autopercucienciologia; Neutro.

A INTERAÇÃO LÚCIDA BIOENERGIAS-PARAPSÍQUISMO
É POTENCIALIZADORA DA EVOLUÇÃO DA CONSCIN
E DINAMIZADORA DAS INFLUÊNCIAS SADIAS INTERCONSCIENCIAIS, NO UNIVERSO DA INTERASSISTENCIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, procura ampliar as experiências na aplicação
bioenergética parapsíquica autovivenciada? Qual é o nível atual da homeostase holossomática
pessoal?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 77, 112, 614 e 743.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 223, 242,
326, 390, 446, 454, 473, 555, 558, 604, 609, 677 e 683.
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INTERAÇÃO CCCI-SOCIN
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interação CCCI-Socin é a troca pensênica, consciente ou não, ocorrida
em todas as instâncias intercomunicativas entre a Comunidade Conscienciológica Cosmoética
Internacional e as demais Sociedades Intrafísicas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. A palavra comunidade vem do idioma Latim, communitas, “comunidade”, de communis, “pertencente a muitos ou a todos; público; comum”. Surgiu em 1272. O vocábulo consciência procede também do
idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no
Século XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte;
tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. A palavra cosmos deriva também do
idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Surgiu em 1563. O termo ética
procede do idioma Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada à moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV. O vocábulo internacional provém do idioma
Francês, international, e do idioma Inglês, international, “internacional”. Apareceu em 1858.
A palavra sociedade tem origem no idioma Latim, societas, “reunião; comunidade; participação;
sociedade humana”. Surgiu no Século XVII. O prefixo intra provém do mesmo idioma Latim,
intra, “dentro de; no interior de; no intervalo de”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma
Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”.
Surgiu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Interrelação CCCI-Socin. 2. Contato CCCI-Socin. 3. Binômio CCCI-Socin. 4. Intercomunicação CCCI-Socin. 5. Pensenização intergrupos.
Neologia. As 3 expressões compostas interação CCCI-Socin, interação CCCI-Socin deficitária e interação CCCI-Socin superavitária são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Segregação CCCI-Socin. 2. Autopensenização. 3. Autismo grupal.
4. Desunião intergrupos.
Estrangeirismologia: o hollow profile cosmoético; o approach antidogmático; o rapport necessário para a interassistencialidade; a Weltanschauung; o know-how assistencial; a open
mind; o Maxiproexarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade evolutiva.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Maxiproéxis:
omninteratividade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal de acolhimento assistencial; o holopensene conviviológico; o fluxo pensênico direcionado à interassistência; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os autocriticopensenes; a autocriticopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os contrapensenes;
a contrapensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade.
Fatologia: o funcionamento das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) mantido, também, pela interação ininterrupta com a Socin; a Associação Beneficente da Cognópolis (ABC);

Enciclopédia da Conscienciologia

12983

o Conselho dos 500; o Bairro Cognópolis de Foz do Iguaçu; o Megacentro Cultural Holoteca;
o Proto-Estado Mundial; os condomínios residenciais conscienciológicos; as Empresas Conscienciocêntricas (ECs); a presença eventual de políticos profissionais no Tertuliarium; as visitações
públicas à Holoteca e ao Holociclo; o acolhimento realizado pelo Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC) a intelectuais de outras áreas; as tempestades publicitárias na Socin
realizadas pela CCCI; as matérias de revistas e jornais da Socin citando a CCCI; as entrevistas de
rádio e TV realizadas por voluntários da Conscienciologia objetivando a divulgação desta Ciência; os livros de Conscienciologia disponíveis em diversas bibliotecas públicas e universitárias; as
palestras públicas de Conscienciologia; as tertúlias disponibilizadas gratuitamente na Internet; as
ideias, vídeos e conceitos conscienciológicos expostos em sites ou em redes de relacionamentos
virtuais; os campi da Conscienciologia fixados nos centros urbanos; o Bairro Cognópolis inserido
em roteiros turísticos; as placas de orientação sobre a localização do Bairro Cognópolis; os voluntários da Conscienciologia atuando enquanto profissionais na Socin; a prestação de serviços,
de membros de outras comunidades, à CCCI; as empresas da Socin patrocinadoras da Enciclopédia da Conscienciologia; as relações entre pessoas da CCCI e pessoas de outras comunidades;
a dupla evolutiva formada, inicialmente, por 1 integrante da CCCI e outro não integrante; as
famílias dos conscienciólogos não interessadas na Conscienciologia; a Inteligência Evolutiva (IE)
aplicada no trato social; a tarefa do esclarecimento (tares) oriunda das interrelações cosmoéticas;
a tarefa da consolação (tacon) presente no dia a dia social; as verdades relativas de ponta (verpons) explicitadas nas entrelinhas; o segundo e o terceiro tempo do Curso Intermissivo (CI); o desenvolvimento do ambiente apropriado para o aparecimento dos Evoluciólogos; o autoconhecimento ampliado a partir da heterobservação; o ato respeitoso de não subestimar ninguém.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático e harmonificador;
as sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais; o tenepessograma; a autodesassedialidade expandida para a heterodesassedialidade; as interações bioenergéticas entre a CCCI e as demais Socins, mesmo a distância; a autoconscientização multidimensional pessoal a partir da interação pluralista.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a produção de fraternidade através do sinergismo heterocompreensão-autocompreensão; o sinergismo evolutivo do interrelacionamento cosmoético.
Principiologia: o princípio da igualdade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio do exemplarismo grupal (PEG); o princípio da atração dos afins; o principio da descrença; o princípio de fixar os pés na rocha mantendo o mentalsoma no Cosmos; o princípio grupal de juntos se ir mais longe.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) influindo no convívio grupal; o código grupal de Cosmoética (CGC) da CCCI e da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Extrafísica (CCCE); os códigos de ética das diferentes Sociedades Intrafísicas; os códigos de conduta social.
Teoriologia: a teoria da espiral evolutiva; a teoria da robéxis; a teoria da interprisão
grupocármica; a teoria e prática da assistência mútua; a teoria da Escala Evolutiva das Consciências.
Tecnologia: a técnica da intercompreensão; as técnicas paradiplomáticas; a técnica do
salto baixo; a técnica de saber escutar; a técnica da tenepes como ferramenta para a interassistencialidade entre a CCCI e as demais comunidades da Socin.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; a atuação do voluntário integrante
da CCCI em outro voluntariado não conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório
conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório
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conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da argumentação mentalsomática de ponta (Tertuliarium).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paraconviviologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível
dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos do Curso Intermissivo nas interações grupais; o efeito acolhedor
da boa educação; os efeitos unificadores e evolutivos da interação superavitária; o efeito segregador da interação deficitária; os efeitos no planeta a longo prazo oriundos da ampliação da
CCCI; os efeitos na CCCI advindos do aumento da CCCE.
Neossinapsologia: o desenvolvimento de neossinapses a partir das neointerrelações.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial grupal (CMG); o ciclo assistido-assistente.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autaceitação-heteraceitação; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio carência-assistência; o binômio sinceridade-empatia.
Interaciologia: a interação CCCI-Socin; a interação convivência intrafísica–assistência
parapsíquica; a interação entre a própria CCCI; a interação CCCI-CCCE; a interação CCCE-Socin; as interações internacionais das itinerâncias conscienciológicas; a interação social;
a interação grupal.
Crescendologia: o crescendo da intercompreensibilidade rumo ao Estado Mundial;
o crescendo moral–Ética Humana–Cosmoética; o crescendo pré-intermissivista-intermissivista-proexista; o crescendo autoconhecimento-autoconfiança-empatia; o crescendo proxêmico da
interatividade a partir da cronêmica.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio intraconsciencialidade-extraconsciencialidade-interconsciencialidade.
Polinomiologia: o polinômio autodisponibilidade-heterointeresse-heterocompreensão-interassistência.
Antagonismologia: o antagonismo empatia / antipatia; o antagonismo tares / tacon;
o antagonismo autodesconfiômetro assistencial / estupro evolutivo; o antagonismo priorização
/ idiotismo cultural; o antagonismo bitolação / cosmovisão.
Paradoxologia: o paradoxo da inversão do fluxo assistencial.
Politicologia: a politicagem; as políticas pró-interacionistas; a influência da CCCI na
política da Socin; a influência da Socin na política da CCCI; a democracia pura; a discernimentocracia; a proexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis de convívio grupal; a lei da inseparabilidade
grupocármica; a lei da interdependência evolutiva.
Filiologia: a conviviofilia; a argumentofilia; a raciocinofilia; a autocriticofilia; a cosmoeticofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a sociofobia; a xenofobia; a interaciofobia; a conscienciofobia; a verponofobia; a assediofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da dispersão consciencial;
a síndrome da interiorose.
Maniologia: a mania de “panelinhas”.
Mitologia: o mito do povo escolhido; as desmitificações oriundas da interatividade
CCCI-Socin.
Holotecologia: a gregarioteca; a intrafisicoteca; a interassistencioteca; a socioteca;
a historicoteca; a energossomatoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Interaciologia; a Sociologia; a Intrafisicologia;
a Experimentologia; a Parapoliticologia; a Paraprocedenciologia; a Parapercepciologia; a Tenepessologia; a Holocarmologia; a Evoluciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a conscin eletronótica; a conscin vulgar; a isca humana inconsciente; a conscin pré-intermissivista; a isca humana lúcida; a consciência intermissivista;
a conscin enciclopedista; o ser desperto.
Masculinologia: o robô existencial; o paracomatoso existencial; o simpatizante da Conscienciologia; o empresário conscienciológico; o político; o intelectual; o pesquisador; o agente retrocognitor; o inversor existencial; o reciclante existencial; o retomador de tarefa; o maxidissidente ideológico; o intermissivista; o proexista; o cognopolita; o voluntário; o docente; o exemplarista; o infiltrado cosmoético; o tertuliano; o teletertuliano; o completista; o amparador intrafísico;
o tenepessista; o amparador extrafísico; o paratertuliano; o epicon lúcido; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a robô existencial; a paracomatosa existencial; a simpatizante da Conscienciologia; a empresária conscienciológica; a política; a intelectual; a pesquisadora; a agente
retrocognitora; a inversora existencial; a reciclante existencial; a retomadora de tarefa; a maxidissidente ideológica; a intermissivista; a proexista; a cognopolita; a voluntária; a docente; a exemplarista; a infiltrada cosmoética; a tertuliana; a teletertuliana; a completista; a amparadora intrafísica; a tenepessista; a amparadora extrafísica; a paratertuliana; a epicon lúcida; a evolucióloga;
a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens exemplarissimus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens
socialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens mundiperceptor; o Homo sapiens universalis;
o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação CCCI-Socin deficitária = a troca pensênica, entre a CCCI
e a Socin, anticosmoética quanto à evolutividade grupal; interação CCCI-Socin superavitária
= a troca pensênica, entre a CCCI e a Socin, cosmoética quanto à evolutividade grupal.
Culturologia: a Multiculturologia Política; a Multiculturologia Sociológica; a Multiculturologia Conviviológica; a Multiculturologia Holofilosófica.
Sociologia. Atualmente (Ano-base: 2011) existem diversos tipos de Sociedades Intrafísicas no planeta Terra com valores, costumes e tradições próprias. A grande maioria interage de
forma aberta com diferentes culturas.
Grupocarmologia. O autencapsulamento anticosmoético, oriundo da ignorância egoica,
restringe o avanço evolutivo de qualquer grupo.
Teaticologia. O ato de a conscin lúcida saber interagir com qualquer Socin, de maneira
traquejada, porém evolutiva, traz para ela própria força presencial e autoridade moral teática em
função da compreensão e superação das vicissitudes encontradas.
Interassistenciologia. A consciência interacionista pró-evolutiva também fortalece o laço interassistencial entre a CCCI e a Socin.
Evoluciologia. A interação CCCI-Socin superavitária é fundamental para a evolução da
cosmovisão pessoal e grupal, além de direcionar o grupo para o megacompléxis.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação CCCI-Socin, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Assistência do assistido: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Assistenciologia grupocármica: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Central Extrafísica da Fraternidade: Cosmovisiologia; Homeostático.
05. Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
06. Círculo de relações: Conviviologia; Neutro.
07. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
08. Consciência política: Politicologia; Neutro.
09. Democracia: Parapoliticologia; Neutro.
10. Incivilidade: Parapatologia; Nosográfico.
11. Mundividência: Cosmovisiologia; Neutro.
12. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Papel social: Sociologia; Neutro.
14. Proto-Estado Mundial: Parassociologia; Neutro.
15. Viveiro evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

PARA A INTERATIVIDADE ENTRE A CCCI E AS SOCINS
SER MAIS QUALIFICADA INTERASSISTENCIALMENTE DEVE
HAVER VONTADE E INTERESSE COSMOÉTICO DA PARTE MAIS LÚCIDA EM VALORIZAR A HETERORREALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sente-se responsável neste contexto? De qual
maneira? Como vem conduzindo esta interação?
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 546 e 1.011 a 1.013.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102
filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21
x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz
do Iguaçu, PR; 2004; páginas 213 a 216, 229 a 242, 244 a 252, 271, 272, 332 a 335, 338, 339, 403 a 410 e 836 a 864.
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INTERAÇÃO COMUNICAÇÃO-PARAPEDAGOGIA
(PARAPEDAGOGIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interação comunicação-parapedagogia é a influência mútua ou ação recíproca entre o ato comunicativo da consciência, intra ou extrafísica, com outra, durante interlocução ou interrelação, ocorrido em todas as instâncias de ambiente parapedagógico, visando
a qualificação da tarefa do esclarecimento.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo ação deriva também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Surgiu no Século XIII. O termo interação apareceu no Século XX. A palavra comunicação procede do mesmo idioma Latim, communicatio, “ação de comunicar; de partilhar; de dividir”, de communicare, “comunicar; por em comum; reunir; conversar; misturar; partilhar; ter
quinhão em”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição para provém do idioma Grego,
pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo pedagogia vem igualmente do idioma Grego, paidagogía, “direção ou educação de crianças”, e por extensão, “cuidados com alguma planta
ou doente”, constituído pelos elementos de composição, paîs, “filho; filha; criança”, e agogia,
“que guia, conduz”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Interrelação comunicação-parapedagogia. 2. Relação comunicabilidade-docência conscienciológica.
Neologia. As 3 expressões compostas interação comunicação-parapedagogia, interação
básica comunicação-parapedagogia e interação avançada comunicação-parapedagogia são neologismos técnicos da Parapedagogiologia.
Antonimologia: 1. Antiassistencialidade comunicativa. 2. Comunicação multidimensional ineficiente.
Estrangeirismologia: o know-how comunicacional favorecendo as interrelações conscienciais; o modus operandi comunicativo em prol do desenvolvimento tarístico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicação multidimensional interassistencial.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Comunicação: somatório idealista. Comuniquemo-nos sem egões.
Ortopensatologia: – “ arapedagogia. A didática do docente experiente é acompanhar
a plateia. Se o clima se tornar acalorado, é necessário melhorar a impostação na voz, a firmeza
nas atitudes e a exteriorização harmonizadora de energias conscienciais (ECs)”. “O docente veterano pode falar tudo ao discente, mas as ilações são individualíssimas. Não conseguimos raciocinar por outrem”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da teática comunicativa parapedagógica; o holopensene pessoal da interassistência parapedagógica; os ortopensenes comunicativos; a ortopensenidade comunicativa; os didactopensenes; a didactopensenidade; o holopensene assistencial na
manifestação da comunicação; a habilidade pensênica para comunicar-se de modo cosmoético.
Fatologia: a transposição didática; as definições claras dos conceitos utilizados em sala
de aula; a comunicabilidade do docente de modo a tornar o conteúdo da aula compreensível aos
alunos; a possibilidade do alcance dos objetivos interassistenciais; a informação prioritária; a utilização de sinonímia e antonímia favorecendo a evitação de interpretações dúbias; o ensino das
verpons conscienciológicas; o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos antes da intro-
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dução de novos conceitos; a associação de ideias; o raciocínio lógico; a utilização apropriada dos
recursos didáticos; as metodologias ativas visando maior compreensão e retenção do assunto pelos alunos; a força presencial; a linguagem; o tom de voz; o ritmo da fala; a dicção; a caligrafia;
as competências do docente, adequadas à compreensão dos temas; a participação ativa dos alunos; os debates; os assuntos polêmicos; as dúvidas; o esclarecimento das perguntas formuladas;
o prazer de esclarecer com paciência; o bom-tom; o bom-humor auxiliando no desassédio;
o exemplarismo docente; as potencialidades comunicativas aplicadas em prol da tarefa do esclarecimento.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a comunicação parapsíquica; a transposição paradidática; o emprego sadio do laringochacra; o desenvolvimento da
sinalética energética e parapsíquica pessoal, estreitando laços comunicativos entre docente e amparador extrafísico; a atuação dos parapreceptores no exercício da tarefa do esclarecimento interdimensional; a atualização da lucidez, ou recuperação dos cons magnos, das conscins intermissivistas; a comunicação interdimensional sendo desafio no processo ensino-aprendizagem
conscienciológico; a transmissão das informações entre dimensões; as intuições ou inspirações
extrafísicas propiciando ampliação de ideias; a recepção psicofônica da consciex comunicante utilizando o laringochacra da conscin em passividade parapsíquica; a repercussão multidimensional
da comunicação focada na tares; o conscienciês enquanto expressão consciencial máxima.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cognição útil–comunicação eficaz; o sinergismo postura
empática–autexpressão assertiva; o sinergismo impostação de voz equilibrada–boa dicção; o sinergismo ortopensenização–conteúdo tarístico–expressão didática; o sinergismo neuroléxico
avançado–versatilidade tarística.
Principiologia: o princípio da adequação da linguagem ao nível de entendimento do
interlocutor; o princípio da verbação; os princípios da Cosmoética aplicados à comunicação.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) influenciando na comunicação
evolutiva; o código grupal de Cosmoética (CGC) da equipe tarística multidimensional.
Teoriologia: as teorias da linguagem; as teorias da comunicação; a teoria dos ruídos na
comunicação; a teoria da responsabilidade pessoal pelo resultado comunicativo; a teoria da retilinearidade da autopensenização; a teoria da interlocução diplomática.
Tecnologia: a técnica do confor na autexpressão; as técnicas histriônicas com a finalidade de gerar maior rapport assistencial; a técnica da Impactoterapia Cosmoética a partir da
comunicação interassistencial; a técnica da associação de ideias.
Voluntariologia: o voluntariado na docência conscienciológica das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da docência tarística; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia;
o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o labcon do docente itinerante em
Conscienciologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia;
o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio
Invisível da Parafenomenologia.
Efeitologia: os efeitos imediatos da tares; os efeitos da comunicação interassistencial;
o efeito amplificador da consciencialidade do ouvinte na aula terapêutica; o efeito de transformação pelas palavras proferidas; os efeitos colaterais dos vocábulos.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das interrelações comunicativas; as neossinapses advindas das escolhas discernidoras das palavras; a geração de neossinapses a partir
da exposição cosmoética das ideias.
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Ciclologia: o ciclo entendimento do problema proposto–exposição das ideias; o ciclo
momento de falar–momento de ponderar; o ciclo de neoideias; o ciclo contínuo pensenizaçãoverbação; o ciclo interlocutório assistencial tarístico.
Enumerologia: o abertismo comunicativo; a coerência comunicativa; o discernimento
comunicativo; a maturidade comunicativa; o bom-humor comunicativo; a logicidade comunicativa; a polivalência comunicativa.
Binomiologia: o binômio comunicação intrafísica–comunicação multidimensional; o binômio discurso-intenção; o binômio código-mensagem; o binômio teática-verbação; o binômio
autocoerência-enunciação; o binômio compreender–fazer-se compreender.
Interaciologia: a interação comunicação-parapedagogia; a interação conteúdo-forma
nos processos de comunicação interconsciencial; a interação ideia-linguagem; a interação diálogo-desinibição; a interação pergunta-resposta; a interação empática emissor-receptor; a interação transmissão-recepção; a interação cérebro-paracérebro na comunicação tarística.
Crescendologia: o crescendo retilinearidade autopensênica–comunicação interassistencial; o crescendo linguagem corporal–linguagem holossomática; o crescendo tacon-tares.
Trinomiologia: o trinômio emissor-receptor-mensagem; o trinômio comunicabilidadeintelectualidade-parapsiquismo; o trinômio clareza-objetividade-coesão; o trinômio logicidade–
–encadeamento de ideias–verbalização; o trinômio teática-confor-verbação; o trinômio ensinofala-exemplificação; o trinômio ortopensênico parar-refletir-falar.
Polinomiologia: o polinômio da assistencialidade acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio pessoa-horário-local-forma; o polinômio clareza-objetividade-concisão-realismo; o polinômio assistencial observar-interpretar-ponderar-intervir; o polinômio cenário correto–tempo preciso–atuação competente–mensagem relevante.
Antagonismologia: o antagonismo querer assistir / ser indelicado; o antagonismo introversão / extroversão; o antagonismo comunicação taquirrítmica / comunicação verborrágica;
o antagonismo esclarecimento / doutrinação; o antagonismo clareza / obscuridade; o antagonismo apedeutismo / erudição.
Paradoxologia: o paradoxo de poucas palavras poderem desencadear mudança significativa na consciência predisposta.
Politicologia: a democracia; a comunicocracia; a argumentocracia; a discernimentocracia; a assistenciocracia; a conviviocracia; a exemplocracia.
Legislogia: as leis da comunicação; a lei da afinidade; a lei do maior esforço aplicada
aos métodos e práticas 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 comunicofobia; a cogniciofobia; a neofobia; a autocriticofobia; a lalofobia; a fobia da autexposição.
Sindromologia: a síndrome da arrogância do saber; a síndrome da verborragia; a síndrome do perfeccionismo.
Maniologia: a mania de falar demais; a mania de não ter paciência para ouvir; a mania
de constantemente interromper o interlocutor; a mania de responder com agressividade.
Mitologia: o mito de a comunicabilidade ser apenas dom de nascença; o mito de ser inteligente por usar vocabulário difícil.
Holotecologia: a comunicoteca; a parapedagogoteca; a linguisticoteca; a fonoteca; a didaticoteca; a convivioteca; a mentalsomatoteca; a metodoteca; a ortopensenoteca; a reeducacioteca.
Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia;
a Laringochacrologia; a Nomenclatura; a Terminologia; a Sistematologia; a Autopensenologia;
a Linguisticologia; a Verbaciologia; a Refutaciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a equipe docente; a equipe parapreceptora; a conscin lúcida; a isca humana
lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o professor; o professorando; o aluno; o paraluno; o parapedagogo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;
o homem de ação.
Femininologia: a professora; a professoranda; a aluna; a paraluna, a parapedagoga;
a educadora estadunidense Anne Sulivan (1866–1936); a escritora e ativista social estadunidense
Helen Adams Keller (1880–1968); a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira
evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga;
a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens Parapaedagogus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens professor; o Homo
sapiens docens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens voluntarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação básica comunicação-parapedagogia = a empregada no âmbito
das relações conscienciais intrafísicas; interação avançada comunicação-parapedagogia = a empregada no âmbito das relações conscienciais multidimensionais.
Culturologia: a cultura da Ortocomunicologia; a cultura da autexposição tarística;
a cultura do esclarecimento; a cultura erudita; a cultura polimática; a cultura da interlocução
mentalsomática; a cultura da Reeducaciologia Comunicativa.
Taxologia. Sob a ótica da Interaciologia, podem ocorrer algumas categorias de interação
comunicativa em ambiente parapedagógico, por exemplo, na ordem alfabética, as 4 abaixo elencadas:
1. Interação comunicativa alunos(as)–amparadores extrafísicos.
2. Interação comunicativa entre alunos(as).
3. Interação comunicativa professor(a)-alunos(as).
4. Interação comunicativa professor(a)–amparadores extrafísicos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a interação comunicação-parapedagogia, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Competência parapedagógica: Parapedagogia; Homeostático.
02. Comunicação assertiva: Comunicologia; Neutro.
03. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
04. Dinamização da docência conscienciológica: Parapedagogiologia; Homeostático.
05. Docenciograma: Parapedagogiologia; Homeostático.
06. Docente conscienciológico insulado: Parapedagogiologia; Nosográfico.
07. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
08. Interação equipin-equipex na itinerância: Conviviologia; Homeostático.
09. Posicionamento docente conscienciológico: Reeducaciologia; Homeostático.
10. Práxis parapedagógica: Parapedagogia; Homeostático.
11. Professor intermissivista: Parapedagogiologia; Homeostático.
12. Sinergismo docência tarística–parapreceptoria: Parapedagogiologia; Homeostático.
13. Singularidade docente: Parapedagogiologia; Neutro.
14. Sintaxidade: Comunicologia; Homeostático.
15. Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.

INVESTIR NO PROCESSO COMUNICATIVO INTERCONSCIENCIAL EM AMBIENTE PARAPEDAGÓGICO É PREMISSA
FUNDAMENTAL PARA A QUALIFICAÇÃO DA TAREFA
DO ESCLARECIMENTO NAS INTERAÇÕES EVOLUTIVAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, busca qualificar as manifestações e expressões
comunicativas visando o esclarecimento tarístico de outras consciências? Vem obtendo proveitos
evolutivos em tal empreitada?
Bibliografia Específica:
1. Melo, Luciano & Pontieri, Amaury; Parapedagogia Comunicológica; Artigo; Anais do I Congresso Internacional de Parapedagogia e IV Jornada de Educação Conscienciológica (Construindo o Planeta-Escola); Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 145 a 143.
2. Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; pref. Málu Balona; revisores Equipe de
Revisores da Editares; 342 p.; 4 seções; 29 caps.; 36 citações; 1 diagrama; 22 E-mails; 70 enus.; 2 esquemas; 2 fluxogramas; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 183 refs.; 2 apênds.; 23
x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 213 a 252.
3. Vieira; Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
154 a 171.
4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores equipe de revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed.; Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 487 a 498.
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; página 1.234.
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6. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 139.
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INTERAÇÃO CONSCIÊNCIA-FATO
(AUTEXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interação consciência-fato é a identificação da incidência ou ocorrência
do fenômeno, parafato ou parafenômeno mais comum ou predominante nas experiências de cada
período, momento ou estágio evolutivo da consciência.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e este de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O vocábulo
consciência provém do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter
conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. A palavra fato deriva igualmente do idioma Latim,
factum, “feito; ação; façanha; empresa”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Interação consciência-fenômeno. 2. Relação consciência-fato. 3. Binômio fenômeno-conscin. 4. Identificação consciência-fato.
Neologia. As 3 expressões compostas interação consciência-fato, interação consciência-fato patológica e interação consciência-fato homeostática são neologismos técnicos da Autexperimentologia.
Antonimologia: 1. Ignorância consciência-fato. 2. Antipesquisologia.
Estrangeirismologia: as selfperformances evolutivas; o upgrade das autocomprovações;
o acid test ideativo; a personalidade strong-willed; o willpower; o check-list conscienciológico;
o script conscienciológico; o selfscrutiny; o aparato sensorium; as linkagens técnicas; a categoria
de rapport energético da consciência com o Cosmos.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da Autoparafenomenologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os interpensenes; a interpensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a pensenosfera pessoal; o materpensene pessoal
atrator.
Fatologia: a interação (interior = consciência; ação = fato) consciência-fato; a identificação do fenômeno parapsíquico mais comum ao pesquisador ou pesquisadora classificando
o nível evolutivo da consciência sob análise.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autochecagem energética; o autexame projetivo; a atenção permanente à multidimensionalidade da própria consciência; a extrafisicalidade; os insights promovidos
pelos amparadores extrafísicos de função; o paraponto telepático do docente tarístico; a assim
diagnóstica do consciencioterapeuta; a ectoplasmia terapêutica do epicon lúcido.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo hiperacuidade-autodiscernimento; o sinergismo perceptibilidade-paraperceptibilidade; o sinergismo intra e extraconsciencial; o sinergismo entre os fenômenos do Cosmos; o sinergismo paracérebro-cérebro na autoparaperceptibilidade lúcida.
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Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da relatividade das autoconstatações exigindo as reverificações; o princípio cosmoético da autocorreção imediata após a autoconstatação do erro; o princípio cósmico consciência-energia; o princípio de contra fatos e parafatos não há argumentos nem parargumentos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado propiciando a autoconstatação realística do nível evolutivo pessoal.
Teoriologia: as teorias da Metodologia Científica; a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: a técnica da estatística aplicada aos autodesempenhos; a técnica do detalhismo; a técnica da tentativa e erro; a técnica da tentativa e acerto; a técnica da reciclagem
existencial; as técnicas conscienciométricas; as técnicas cosmovisiológicas; as técnicas da abordagem inicial; a técnica da exaustividade; a Paratecnologia Interassistencial.
Voluntariologia: a interação equipin-equipex no voluntariado da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Fenomenologia; o Colégio
Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da
Parapedagogiologia; o Colégio Invisível dos Parafenomenologistas.
Efeitologia: o efeito halo das pesquisas continuadas; o efeito da série contínua de autoconstatações para a autoconscientização quanto às diversas realidades conscienciais; o efeito
desconstrutor das autoconstatações monodimensionais da autoconscientização multidimensional
(AM); os efeitos dos fenômenos sobre a consciência; os efeitos da holomaturidade consciencial
no nível fenomênico experienciado.
Neossinapsologia: as neossinapses e as paraneossinapses formadas no contato com
neorrealidades.
Ciclologia: o ciclo natural das pesquisas técnicas; o ciclo autoconstatação-heterorrefutação; os ciclos evolutivos da consciência.
Binomiologia: o binômio (dupla) observador-observado; o binômio (dupla) transmissor-retransmissor; o binômio (dupla) reeducador-reeducando; o binômio (dupla) consciencioterapeuta-evoluciente; o binômio progresso-rotina; o binômio decisão-motivação; o binômio qualidade-quantidade; o binômio fatos-versões; o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio expansão interassistencial–avanço fenomênico.
Interaciologia: a interação consciência-fato; a interação dos recebimentos das ferramentas úteis à proéxis; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a interação proéxis-paraprocedência; a interação autodesempenho proexológico–Curso Intermissivo
pré-ressomático; a interação proéxis-compléxis; a interação causa-efeito; a interação onipresente fatos-pafatos; a interação parafenomenológica animismo-parapsiquismo.
Crescendologia: o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada; o crescendo indício-prova; o crescendo sondagem-ponderação-constatação; o crescendo evolutivo neocognições-neoperspectivas-neoconstatações; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo centrípeto recéxis-recin; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo evolutivo no trinômio autocosmoeticidade-autodiscernimento-interassistencialidade qualificando as
automanifestações fenomênicas.
Trinomiologia: o trinômio racionalidade-lógica-ponderação; o trinômio investigação-fundamentação-formulação; o trinômio codificação-decodificação-recodificação; o trinômio intrafisicalidade-intraconsciencialidade-extrafisicalidade; o trinômio Teaticologia-Conformática-Verbaciologia; o trinômio retrocognição-ruminação-autorreflexão; o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio autoconstatação-autocomprovação-autocorreção; a inteligência evolutiva (IE) evidenciada pelo trinômio CPC (Código Pessoal de Cosmoética)–MPP (Manual de
Prioridades Pessoais)–FEP (Ficha Evolutiva Pessoal).
Polinomiologia: o polinômio constatação do fato–investigação do parafato associado–
–hipótese interpretativa–atestação elucidativa; o polinômio fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística; o polinômio percepção-investigação-compreensão-discrição.
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Antagonismologia: o antagonismo suposição / constatação; o antagonismo deixar passar / dar-se conta; o antagonismo exatidão / erro; o antagonismo cálculo / impulso; o antagonismo ação / inação; o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo direção certa / contramão; o antagonismo fenomenalidade assistencial / fenomenalidade assediadora; o antagonismo
fato cosmoético / fato ilícito.
Paradoxologia: o paradoxo da difícil autoconstatação do óbvio; o paradoxo do objeto-recepção ser, ao mesmo tempo, objeto-encaminhamento; o paradoxo de quanto maior a autevolução, mais sutil a autofenomenalidade, porém, em nível mais evidente para o experimentador ou
experimentadora.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a meritocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico; a autovigilância quanto aos excessos da
lei da generalização da experiência; a lei do sinergismo no Cosmos; a lei da interdependência
universal; as leis da fenomenalidade; a lei de ação e reação.
Filiologia: a neofilia; a recexofilia; a evoluciofilia; a mentalsomatofilia; a criticofilia;
a priorofilia; a pesquisofilia.
Holotecologia: a experimentoteca; a evolucioteca; a correlacionoteca; a sincronoteca;
a mentalsomatoteca; a coerencioteca; a cosmoteca.
Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Interaciologia; a Evoluciologia; a Parafenomenologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Projeciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Epiconologia; a Despertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interactivus; o Homo
sapiens analyticus; o Homo sapiens syntheticus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens
definologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens heuristicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: interação consciência-fato patológica = a identificação da incidência ou
ocorrência da semipossessão interconsciencial predominante nas experiências da pessoa isca parapsíquica inconsciente; interação consciência-fato homeostática = a identificação da incidência
ou ocorrência do jubileu evolutivo predominante nas experiências da conscin evolucióloga.
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia; a Multiculturologia da Parafenomenologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a tabela com 13 cotejos entre a consciência (conscin ou consciex) e o fato (fenômeno, parafato ou parafenômeno) mais comum ou predominante nas autexperimentações:
Tabela – Cotejos Consciência-Fato
Nos

Conscin ou Consciex

Fato ou Parafato

01.

Conscienciólogo

Reciclagem intraconsciencial

02.

Consciex Livre

Conscienciês

03.

Consréu

Transmigração extrafísica

04.

Epicon lúcido

Acoplamento energético

05.

Evoluciólogo

Jubileu evolutivo

06.

Isca inconsciente

Semipossessão interconsciencial

07.

Ofiexista

Autoprojetabilidade lúcida

08.

Pré-serenão vulgar

Heterassedialidade

09.

Semiconsciex

Pangrafia

10.

Ser desperto

Interassistencialidade

11.

Serenão

Cosmoconsciência

12.

Teleguiado autocrítico

Projeção lúcida assistida

13.

Tenepessista

Extrapolação parapsíquica
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação consciência-fato, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abuso das energias conscienciais: Energossomatologia; Nosográfico.
02. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
03. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
04. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
05. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Fenomenologia holossomática: Parafenomenologia; Neutro.
07. Hibridismo: Comunicologia; Neutro.
08. Interação análise-síntese: Experimentologia; Neutro.
09. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
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Interação essência-acidente: Mentalsomatologia; Nosográfico.
Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
Interação regressiva: Parapatologia; Nosográfico.
Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
Qualidade da intenção: Intencionologia; Neutro.
Traumatismo: Parapatologia; Nosográfico.

A CONSTATAÇÃO INTERATIVA DO FATO OU PARAFATO
MAIS INCIDENTE NA VIDA COTIDIANA, DIUTURNA, PESSOAL, EVIDENCIA, CLARAMENTE, O NÍVEL EVOLUTIVO
DA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA INTRAFÍSICA PESQUISADORA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou qual o fato ou fenômeno mais frequente consigo? É homeostático ou patológico?
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INTERAÇÃO CONSCIN-OFIEX
(OFIEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interação conscin-ofiex é a identificação da ocorrência do parafato, ou
parafenômeno da tecnicidade interassistencial, de a consciência intrafísica alcançar o livre desempenho da oficina extrafísica pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e este de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O vocábulo
consciência provém do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter
conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva igualmente do idioma Latim,
intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao centro; interiormente”. A palavra físico procede também do idioma Latim, physicus, e esta do idioma Grego,
physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu no mesmo Século XIII. O termo
oficina vem do mesmo idioma Latim, officina, “oficina; tenda; fábrica; manufatura”. Apareceu no
Século XIV. O prefixo extra deriva igualmente do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além
de”.
Sinonimologia: 1. Sinergismo conscin-ofiex. 2. Interação ofiexista-ofiex.
Neologia. As 3 expressões compostas interação conscin-ofiex, interação conscin-ofiex
impraticável e interação conscin-ofiex funcional são neologismos técnicos da Ofiexologia.
Antonimologia: 1. Interação conscin-tenepes. 2. Sinergismo conscin-tenepes. 3. Interação tenepessista-tenepes. 4. Interação consciex-ofiex.
Estrangeirismologia: as selfperformances evolutivas; o upgrade das autocomprovações;
o selfscrutiny; o aparato sensorium; as linkagens técnicas; o rapport interconsciencial multiexistencial; o evolutionary pacemaker; o strong profile; a glasnost multidimensional; a pré-instalação
do Ofiexarium; a extraphysical workstation; a relação Tenepessarium-Ofiexarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da paraperceptibilidade tenepessista.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade tenepessista; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade;
o holopensene pessoal porta-assistidos.
Fatologia: a vocação pessoal para a interassistencialidade; a vivência interassistencial
dupla da conscin lúcida na existência intrafísica e nas dimensões conscienciais; a existência dedicada à interassistencialidade a conscins, consciexes e subumanos; a instalação assistencial intrafísica-extrafísica personalíssima.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a instalação da ofiex pessoal ancorando a consciência na extrafisicalidade; o alicerce fixador da conectividade continuada intrafísico-extrafísico; a fundamentação
das atuações envolvendo simultaneamente várias dimensões; a autopsicosfera firmada como central desassediadora; o estabelecimento do círculo de paramizades sólidas; o sustentáculo interdi-
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mensional das assistências multidimensionais coletivas; o paraplantão assistencial 24 horas;
o bolsão interdimensional particular; o campo interassistencial particular ininterrupto; as paraconexões da ofiex com a Central Extrafísica da Energia e com a parestrutura assistencial da
reurbex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo tenepes-ofiex; o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo interdimensional; o sinergismo força presencial da conscin tenepessista–força presencial do amparador extrafísico de função; o sinergismo conscin-minipeça lúcida–Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial em crescimento; o sinergismo da coerência entre as existências intrafísica, extrafísica e projetada; o megassinergismo assistencial da dupla evolutiva composta por 2 ofiexistas.
Principiologia: o princípio da megafraternidade universal; o princípio da interassistencialidade consciencial.
Codigologia: a incorruptibilidade multidimensional do código pessoal de Cosmoética
(CPC).
Teoriologia: a teoria da oficina extrafísica (ofiex).
Tecnologia: a técnica do tenepessismo; a paratécnica do ofiexismo; a técnica do encapsulamento parassanitário; a técnica da tentativa e acerto; a técnica da reciclagem existencial; as técnicas conscienciométricas; as técnicas cosmovisiológicas; as técnicas da abordagem
inicial; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade.
Voluntariologia: as equipes técnicas do paravoluntariado no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laborex personalíssimo; o laboratório paraconscienciológico da interassistencialidade cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia;
o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio
Invisível dos Tenepessologistas.
Efeitologia: o efeito halo das pesquisas continuadas; o efeito da série contínua de autoconstatações para a autoconscientização quanto às diversas realidades conscienciais; os efeitos
autevolutivos do trinômio autodisponibilidade interconsciencial–autocomprometimento multidimensional–paracompetência interassistencial; os efeitos da parainterlocução tarística paraolhos
a paraolhos; os efeitos da atuação interassistencial, tarística, ofiexista, psicossoma a psicossoma; os efeitos do acervo pessoal de paracasuísticas na argumentação tarística; os efeitos diretos
da autopensenização do ofiexista no holopensene da própria ofiex blindada energeticamente.
Neossinapsologia: as paraneossinapses da tares extrafísica direta.
Ciclologia: o ciclo natural das pesquisas paratécnicas; o ciclo autoconstatação-heterorrefutação; o ciclo acolhimento psicosférico (assim)–orientação projetiva (paratares)–encaminhamento extrafísico (rede parassistencial cosmoética).
Enumerologia: o paradomínio proexogênico reservado; o parapêndice holopensênico
pessoal; a parestação laboral própria; o paraparlatório tarístico exclusivo; o paralaboratório heteroconscienciométrico particular; o paraconsultório consciencioterápico privativo; o parapatrimônio vitalício individual.
Binomiologia: o binômio (dupla) observador-observado; o binômio (dupla) transmissor-retransmissor; o binômio (dupla) reeducador-reeducando; o binômio (dupla) consciencioterapeuta-evoluciente; o binômio progresso-rotina; o binômio decisão-motivação; o binômio qualidade-quantidade; o binômio teática-verbação; o binômio discrição-comedimento; o binômio
para-hábitos sadios–pararrotinas úteis.
Interaciologia: a interação conscin-ofiex; a interação dos recebimentos; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a interação proéxis-paraprocedência; a interação autodesempenho proexológico–Curso Intermissivo pré-ressomático; a interação proéxis-
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-compléxis; a interação causa-efeito; a interação residência proexogênica–ofiex; a interação
ofiex–paraprocedência pessoal; a interação ofiex–Centrais Extrafísicas; a interação ofiex–Comunexes Evoluídas; a interação exitosa conscin-epicon–consciex-coepicon–assistidos.
Crescendologia: o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada; o crescendo indício-prova; o crescendo sondagem-ponderação-constatação; o crescendo evolutivo neocognições-neoperspectivas-neoconstatações; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo centrípeto recéxis-recin; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo na
demanda reeducaciológica na Era da Reurbex; o crescendo evolutivo recinológico ofiex–comunex-para-hospital–comunex-parescola.
Trinomiologia: o trinômio racionalidade-lógica-ponderação; o trinômio investigação-fundamentação-formulação; o trinômio intrafisicalidade-intraconsciencialidade-extrafisicalidade; o trinômio Teaticologia-Conformática-Verbaciologia; o trinômio retrocognição-ruminação-autorreflexão; o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio autoconstatação-autocomprovação-autocorreção; o trinômio projetor-epicon-ofiexista; o trinômio do tenepessismo disciplina-empatia-entrosamento; o trinômio da homeostase holossomática primener-cipriene-megaeuforização.
Polinomiologia: o polinômio constatação do fato–investigação do parafato associado–
–hipótese interpretativa–atestação elucidativa.
Antagonismologia: o antagonismo suposição / constatação; o antagonismo deixar passar / dar-se conta; o antagonismo exatidão / erro; o antagonismo cálculo / impulso; o antagonismo ação / inação; o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo princípio da incerteza
/ extrapolacionismo parapsíquico; o antagonismo ser desperto / ser possesso.
Politicologia: a democracia; a assistenciocracia; a parapsicocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico aplicada à teática assistencial parapsíquica cosmoética; a lei da empatia; a lei da interdependência consciencial.
Filiologia: a neofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a mentalsomatofilia; a criticofilia; a priorofilia; a pesquisofilia.
Holotecologia: a experimentoteca; a ofiexoteca; a correlacionoteca; a sincronoteca;
a mentalsomatoteca; a assistencioteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Ofiexologia; a Tenepessologia; a Interassistenciologia; a Autexperimentologia; a Interaciologia; a Evoluciologia; a Parafenomenologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Projeciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin paraconsciencioterapeuta; a conscin paraplantonista
da tares; a conscin-medicamento.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista veterano; o ofiexista;
o ofiexólogo; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente;
o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-
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ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista veterana; a ofiexista; a ofiexóloga; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora
consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação.
Hominologia: o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens offiexius; o Homo sapiens
parapsychicus; o Homo sapiens intrusivus officinalis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens interassistens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação conscin-ofiex impraticável = a condição disfuncional incidente
na vida da pessoa desconhecedora do autoparapsiquismo interassistencial; interação conscin-ofiex
funcional = a condição interassistencial possível à conscin lúcida, tenepessista, veterana.
Culturologia: a Paraculturologia Conscienciológica; a Cultura da Interassistenciologia; a Paracultura da Ofiexologia.
Taxologia. Sob a ótica da Ofiexologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 17 realidades componentes da estrutura da oficina extrafísica (ofiex), pessoal, capazes de aprofundar o entendimento do tenepessista, homem ou mulher, a respeito da interação conscin-ofiex:
01. Minipeça interassistencial: tenepessista.
02. Ofiexista: homem ou mulher.
03. Holossoma: pessoal.
04. Soma: androssoma ou ginossoma.
05. Domicílio: residência humana.
06. Base intrafísica: energias conscienciais (ECs); o amparoporto.
07. Cérebro.
08. Paracérebro.
09. Energossoma.
10. Coronochacra.
11. Psicossoma.
12. Projetabilidade lúcida: PL; descoincidência holossomática.
13. Bolsão interdimensional: Extrafisicologia.
14. Amparador da ofiex: consciex afim.
15. Maximecanismo interassistencial: multidimensional.
16. Central Extrafísica de Energia: CEE.
17. Consciexes assistidas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação conscin-ofiex, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abuso das energias conscienciais: Energossomatologia; Nosográfico.
02. Ancoragem consciencial externa: Intrafisicologia; Neutro.
03. Ancoragem consciencial extrafísica: Ofiexologia; Homeostático.
04. Ancoragem consciencial íntima: Intraconscienciologia; Neutro.
05. Autovivência pró-ofiex: Ofiexologia; Homeostático.
06. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Hibridismo: Comunicologia; Neutro.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Interação análise-síntese: Experimentologia; Neutro.
Interação consciência-fato: Autexperimentologia; Neutro.
Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
Interação essência-acidente: Mentalsomatologia; Nosográfico.
Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
Interação regressiva: Parapatologia; Nosográfico.
Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
Qualidade da intenção: Intencionologia; Neutro.

A INTERAÇÃO CONSCIN-OFIEX É PROCEDIMENTO EVOLUÍDO DE EXPERIMENTAÇÃO PESSOAL E SOMENTE
OCORRE COM A PERSONALIDADE AFEITA À INTERASSISTENCIALIDADE MULTIDIMENSIONAL, COSMOÉTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a interação conscin-ofiex? Vê possibilidade de tal procedimento acontecer com você?
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INTERAÇÃO CUIDADOR-PACIENTE
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interação cuidador-paciente é a influência ou ação recíproca de assistência entre conscins, homens ou mulheres, assistentes cosmoéticos e assistidos, possibilitando
aprendizagem conjunta e ganhos autevolutivos para ambos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O termo cuidado deriva do mesmo idioma Latim, cogitatus, “meditado; pensado; refletido”, de cogitare, “agitar
no espírito; remoer no pensamento; pensar; meditar; projetar, preparar”. Apareceu no Século XIII.
O vocábulo cuidador surgiu no Século XIV. A palavra paciente provém igualmente do idioma
Latim, patiens, “que suporta, que resiste”. Apareceu também no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Interatividade cuidador-paciente. 2. Relação recíproca cuidador-paciente. 3. Interassistencialidade cuidador-paciente. 4. Interatuação cuidador–pessoa cuidada.
5. Relação conscin cuidadora–doente. 6. Reciprocidade assistente-assistido.
Neologia. As 3 expressões compostas interação amadora cuidador-paciente, interação
técnica cuidador-paciente e interação avançada cuidador-paciente são neologismos técnicos da
Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Desentrosamento cuidador-paciente. 2. Inatividade do assistente perante o assistido. 3. Desentendimento cuidador-paciente. 4. Desajuste cuidador-paciente.
Estrangeirismologia: o rapport assistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da intercooperação fraterna.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene pessoal
acolhedor; o autodiscernimento quanto à manutenção da higidez pensênica; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; o poder regenerativo dos ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade.
Fatologia: a qualificação da habilidade de comunicação enquanto recurso de aprimoramento da interação cuidador-paciente; a manutenção do clima positivo entre cuidador e paciente;
a lucidez favorecendo a assertividade nas interações; a observação detalhada do cuidador; o compromisso cosmoético nas miniatitudes interassistenciais diárias; a responsabilidade dos miniatos
públicos ou não; o discernimento para permitir ao outro também exercitar a interassistência; o favorecimento às reconciliações na oportunidade interassistencial cuidador-paciente; a resiliência
perante os fatos temporariamente imutáveis; o fraternismo compartilhado; a maturidade de só se
permitir errar por engano; o desejo sincero de acontecer o melhor a todos; a dedicação; a autocura; a sensibilidade e cuidados com a dor física, emocional e manutenção da dignidade humana;
o zelo; a atitude fraterna; a ação pontual; o diálogo sincero, fraterno e humanizado; as possibilidades de reciclagem intraconsciencial; a generosidade compartilhada; as reconciliações; a flexibilidade fraterna frente às limitações impostas; a autoridade moral e profilática neutralizando a espúria chantagem do paciente exigindo dedicação exclusiva do cuidador; o abertismo consciencial;
a autonomia evolutiva; a interdependência sadia; a solicitude; a empatia; a ausência de preconceitos; o olhar de fraternidade; as escutas qualificadas; a lealdade evolutiva do cuidador; a antivitimização perante a tensão gerada no cuidador; a folga estratégica do cuidador visando floresci-
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mento conscienciológico do paciente; o ponto cego bloqueando o discernimento quanto às responsabilidades das atividades cuidadoras; a renúncia cosmoética lúcida necessária ao bom entrosamento cuidador-paciente.
Parafatologia: a oportunidade de contato com o amparador extrafísico; o fluxo construtivo da aura assistencial provocando bem-estar e felicidade no assistido e nas consciexes envolvidas; a homeostase holossomática; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a inspiração dos amparadores; o autencapsulamento parassanitário.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo (trio) das energias conscienciais (ECs) a 3 (amparador
extrafísico–assistente–assistido); o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética; o sinergismo fazer assistência–ser assistido.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do não acumpliciamento com o erro identificado; o princípio cosmoético da autocorreção imediata após
a constatação do erro; o princípio pessoal de saber calar, saber ouvir, saber falar; o princípio de
intencionar o melhor para todos; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio interassistencial; a aplicação do princípio de, na dúvida, abster-se nas intervenções assistenciais críticas; o princípio de o menos doente assistir ao mais doente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) estabelecendo os limites do aproveitamento da solicitude; o código da megafraternidade.
Teoriologia: a teoria da evolução conjunta; a teoria da prática da interassistencialidade; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da otimização do tempo; a teoria do estado
vibracional profilático.
Tecnologia: a técnica da higiene autopensênica; a técnica da autochecagem da intencionalidade pessoal; a técnica de respirar fundo; a técnica de afastamento sucessivo e temporário;
a técnica da autopensenização a partir do pen; a técnica da assistência tarística; a técnica da assim; a técnica da desassimilação energética necessária após cada atendimento.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do estado
vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos cuidadológicos no paciente e no cuidador; o malestar do cuidador inexperiente sendo efeito da assimilação antipática energética na interação cuidador-paciente.
Neossinapsologia: as neossinapses desenvolvidas pelo treino nas atividades cuidadoras.
Ciclologia: o ciclo evolutivo ressoma-dessoma; o ciclo assistente-assistido.
Enumerologia: o cuidador submisso; o cuidador revoltado; o cuidador explorado; o cuidador interesseiro; o cuidador informal; o cuidador lúcido; o cuidador assistencial.
Binomiologia: o binômio autodesassedialidade-interassistencialidade.
Interaciologia: a interação cuidador-paciente; a interação convivialidade sadia–comunicabilidade fraterna; a interação médico-paciente; a interação consciencioterapeuta-evoluciente; a interação professor-aluno; a interação mãe-filho; a interação psicólogo(a)-cliente; a interação amparador-cuidador; a interação humano-subumano na recuperação do assistido; a interação parapsiquismo–postura cosmoética–conexão com amparador.
Crescendologia: o crescendo tensão-cuidado-alívio.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio paciência-equilíbrio-serenidade; o trinômio ingenuidade-inexperiência-imaturidade; o trinômio passividade-agressividade-assertividade.
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Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio vontade firme–intenção cosmoética–organização eficaz–determinação evolutiva.
Antagonismologia: o antagonismo cuidador / prescrevedor; o antagonismo gratificação / obrigação; o antagonismo cuidar / maltratar; o antagonismo cuidador / possessor; o antagonismo apego / desapego; o antagonismo cuidador técnico / cuidador amador.
Paradoxologia: o paradoxo consciência eterna–soma perecível; o paradoxo de o cuidador não cuidar de si mesmo.
Politicologia: as políticas das assistências públicas.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da ação e reação.
Filiologia: a pesquisiofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia; a amparofilia; a pensenofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome de burnout em cuidadores; a síndrome da autossubestimação.
Holotecologia: a comunicoteca; a assistencioteca; a dessomatoteca; a experimentoteca;
a parageneticoteca; a cognoteca; a maturoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Cuidadologia; a Parassepsiologia; a Farmacologia; a Projecioterapia; a Parassociologia; a Desassediologia; a Dessomatologia; a Parassemiologia; a Paratecnologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens sensitivus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens attractivus; o Homo sapiens
orthopensenicus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens cotherapeuticus; o Homo sapiens parapaedagogos; o Homo sapiens fraternus.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação amadora cuidador-paciente = aquela gerada a partir da ação
do cuidador prestativo e assistencial, porém não profissional; interação técnica cuidador-paciente
= aquela gerada a partir do cuidador profissional habilitado tecnicamente; interação avançada
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cuidador-paciente = aquela gerada a partir da ação do cuidador técnico consciente em relação ao
amparo extrafísico de função.
Culturologia: a cultura da interassistencialidade; a cultura do acompanhamento interassistencial; a cultura da serenidade; a cultura pacifista; a cultura da convivialidade fraterna.
Tipologia. Em relação à Cuidadologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 possíveis tipos de cuidador na atuação com o paciente:
1. Apressado.
2. Calmo.
3. Educado.
4. Estúpido.
5. Negligente.
6. Respeitoso.
7. Zeloso.
Etologia. De acordo com a Psicossomatologia, observam-se várias possibilidades de reação emocional no comportamento do paciente na relação ao cuidador, por exemplo, essas 7, apresentadas em ordem alfabética:
1. Afeto.
2. Agrado.
3. Agressão.
4. Birra.
5. Chantagem.
6. Gratidão.
7. Raiva.
Ganhos. Segundo a Evoluciologia, ambos, cuidador e paciente, podem angariar lucros
autevolutivos ao estabelecerem convívio maduro e respeitoso nas relações entre si.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação cuidador-paciente, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acalmia mental: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Assistência do assistido: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Assistência falha: Interassistenciologia; Nosográfico.
05. Checkup holossomático: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
06. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
07. Conscin do bem: Pacifismologia; Neutro.
08. Cuidadologia: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Cuidador multidimensional: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Escolha do rumo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
11. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
12. Olhar de fraternidade: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
14. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Saúde emocional: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
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A INTERAÇÃO CUIDADOR-PACIENTE FACULTA DINÂMICAS INTERASSISTENCIAIS PROPICIADORAS DE APROXIMAÇÃO DO AMPARO EXTRAFÍSICO, PROMOVENDO RECONCILIAÇÕES E APRENDIZAGEM EVOLUTIVA CONJUNTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite os benefícios da interação cuidador-paciente? Avalia com acuidade as oportunidades assistenciais nas interações da Cuidadologia?
Bibliografia Específica:
1. Campos, Eugenio Paes; Quem cuida do Cuidador: Uma Proposta para os Profissionais da Saúde; 150
p.; 6 caps.; 11 abrevs.; 13 enus.; 1 esquema; 1 estatística; 1 ilus.; 1 tab.; 50 refs.; 21 x 14 cm; br.; Editora Vozes; Petrópolis, RJ; 2005; páginas 118 a 134.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
79, 80, 473, 525, 548 e 1.095 a 1.122.

S. P. C.
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INTERAÇÃO

DESPERTICIDADE-VERPONOGENIA
(DESPERTOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A interação desperticidade-verponogenia é a instauração teática e verbaciológica da autocriatividade avançada capaz de conceber neoconceitos evolutivos, cosmoéticos
e interassistenciais a partir da autolibertação holossomática das influências assediadoras espúrias.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O prefixo des
deriva igualmente do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão;
afastamento; supressão”. O termo assédio é originário do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Surgiu, no idioma Italiano, no Século
XIII. Apareceu, no idioma Português, no Século XVI. A palavra permanente provém do idioma
Latim, permanens, de permanere, “ficar até o fim”. Surgiu em 1702. O termo total procede do
idioma Latim Medieval, totalis, de totus, “todo; inteiro”. Apareceu no Século XV. O termo verdade deriva do idioma Latim, veritas, “verdade; conformidade com o real”. Surgiu no Século XIII.
O vocábulo relativa vem do mesmo idioma Latim, relativus, “relativo a”. Apareceu em 1536.
A palavra ponta procede também do idioma Latim, puncta, “estocada, golpe de ponta”, e esta de
pungere, “picar; furar; entrar; atormentar; afligir; fazer sofrer; mortificar ”. Surgiu no Século
XIII. O elemento de composição genia é proveniente do idioma Grego, génos, “raça; tronco;
família; descendência”.
Sinonimologia: 01. Interação desperticidade-neoverponidade. 02. Interação desperticidade-hiperpensenidade. 03. Interação desperticidade-heuristicalidade. 04. Interação desassedialidade-heuristicogenia. 05. Interação desperticidade-neoideoduto. 06. Interação desassedialidade-maxinventividade. 07. Interação ser desperto–verpon. 08. Interação paraimunidade-verponogenia. 09. Interação desassedialidade permanente total–verdade relativa de ponta. 10. Interação Despertologia-Verponologia.
Neologia. As 3 expressões compostas interação desperticidade-verponogenia, interação
inicial desperticidade-verponogenia e interação avançada desperticidade-verponogenia são neologismos técnicos da Despertologia.
Antonimologia: 1. Interação assedialidade-dogmatismo. 2. Interação assedialidade-fanatismo. 3. Antagonismo desperticidade / criatividade irresponsável.
Estrangeirismologia: o modus operandi mentalsomático do ser desperto; os findings
verponológicos; o insight iluminador inesperado; as megastores enquanto fontes de ideias originais; o Despertarium; o Heuristicarium; o Verponarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à mentalsomaticidade avançada.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Heuristicologia Evolutiva; os neopensenes;
a neopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade;
os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a autopensenização polifásica cosmovisiológica; a orismopensenização prioritária aplicada diuturnamente; a maxiamplitude autopensênica interassistencial; o tenepessismo veterano embasando a grafopensenidade desassediadora; a lateropensenidade
parapsíquica qualificando a transmissão verponológica; a manutenção do holopensene pessoal da
mentalsomaticidade teática através da produtividade intelectual tarística; o megafoco pensênico
altruístico; a manutenção rotineira de holopensene verponofílico.

Enciclopédia da Conscienciologia

13009

Fatologia: as ideias originais derivadas da vivência da desperticidade; as neoconcepções
despertológicas; os neoconstructos despertogênicos; a autocriatividade tarística desassediada;
o autodidatismo atacadista e generalista; a autorganização intrafísica detalhista calçando a desenvoltura mentalsomática do ser desperto; a serendipitia neoverpônica; a Neologismologia Conscienciológica enquanto efeito prático da verponogenia; o domínio da forma a fim de melhor atender
a expressão do conteúdo da mensagem esclarecedora (Conformaticologia); a domesticação da
imaginação a partir da priorização gesconológica; a troca dos devaneios psicossomáticos pelos
surtos criativos mentaissomáticos; o aumento da compreensão das próprias ideias inatas; a verpononeurolexicalidade do ser desperto (Paraneurolexicologia).
Parafatologia: a interassistencialidade parapsíquica amalgamada à mentalsomaticidade
avançada; a madrugada permeando as atividades energéticas, assistenciais e intelectuais da minipeça lúcida; a desassim como ponto inicial da desperticidade; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desbloqueio do coronochacra; a fontificação do saber despertológico;
a verponografia funcionando tal qual bisturi paracerebral; a superação do gargalo mentalsomático
ricocheteando no grau de desassedialidade da conscin; a fecundidade mentalsomática priorizando
o esclarecimento das consciências intra e extrafísicas; a autodefesa holossomática suportando
a pressão contrária à tares veiculada pelas neoverpons; a expansão neoideativa do mentalsoma desassediado; a versatilidade parapsíquica enquanto fruto do equilíbrio mentalsomático; a vivência
cada vez mais intensa da autoparapercuciência evolutiva; a sinalética mentalsomática desenvolta;
o Curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2) como sendo o curso para
despertos; a recin holossomática promovida pelo Programa de Aceleração da Desperticidade
(PROAD); as concausas extrafísicas envolvidas na descoberta de neoverpons; as consequências
da parassincronicidade holocármica traduzida em neoconceitos (Retrocogniciologia); a recuperação dos cons magnos catalisada pela assunção despertológica; as retrocognições oportunizando,
paradoxalmente, neoideias evolutivas; a autobagagem seriexológica fundamentando os extrapolacionismos parapsíquicos e mentaissomáticos; a pangrafia enquanto parafenômeno impulsionador
da autoinventividade profílica; o paraneuroléxico analógico na condição de paraconceptáculo necessário para a captação mais amiúde das neoverpons; o senso de localização seriexológica da minipeça derivado da autocalibragem intraconsciencial (Holobiografologia); o entrosamento maior
do microuniverso consciencial com o fluxo do Cosmos a partir da Liderologia Maxiproexológica
(Reurbexologia).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparador da tenepes–amparador da gescon.
Principiologia: o princípio evolutivo de se manter os pés na rocha e o mentalsoma no
Cosmos.
Tecnologia: a técnica da exaustividade pesquisística.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Verponologia.
Efeitologia: o efeito ricochete da desperticidade; o efeito halo da prenhez mentalsomática.
Neossinapsologia: as neoideias geradoras de neossinapses e vice-versa.
Ciclologia: o ciclo verpons-neoverpons; o ciclo verpon-desassédio.
Enumerologia: a maxicriação verponológica; a hiperconcepção verponológica; a multielaboração verponológica; a ultraconstrução verponológica; a panformação verponológica; a hologeração verponológica; a megainvenção verponológica. A chispa neoverpônica; a faísca neoverpônica; a centelha neoverpônica; a iluminação neoverpônica; a fagulha neoverpônica; a epifania neoverpônica; a cintilação neoverpônica.
Binomiologia: o binômio tares energética–tares intelectual.
Interaciologia: a interação desperticidade-verponogenia; a interação evolutiva desassedialidade-desperticidade; a interação energossoma-mentalsoma; a interação Central Extrafísica
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de Energia (CEE)–Central Extrafísica da Verdade (CEV)–Central Extrafísica da Fraternidade
(CEF).
Crescendologia: o crescendo da autodesassedialidade mentalsomática.
Trinomiologia: o trinômio desassédio-reflexão-neoverpon.
Polinomiologia: o polinômio neoexperiência-neoideia-neoconcepção-neovocábulo.
Antagonismologia: o antagonismo dispersividade / desperticidade.
Paradoxologia: o paradoxo da conscin com o corpo fechado e o paracérebro aberto.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço mentalsomático.
Filiologia: a verponofilia; a lexicofilia.
Holotecologia: a criativoteca.
Interdisciplinologia: a Despertologia; a Verponologia; a Integraciologia; a Transdisciplinologia; a Desassediologia; a Mentalsomatologia; a Poliparaneurolexicologia; a Neologia;
a Neoconcepciologia; a Neologisticologia; a Heuristicologia; a Hiperpensenologia; a Criativologia; a Conformaticologia; a Orismologia; a Paracerebrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens cosmocentricus; o Homo
sapiens conscientiocrata; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo
sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens sapientior; o Homo sapiens paracerebralis; o Homo sapiens intellectualis.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação inicial desperticidade-verponogenia = a constituição do paraconceptáculo pessoal a partir do holopensene do escritório do ser desperto calouro; interação
avançada desperticidade-verponogenia = a manutenção do paracontato habitual com a Central
Extrafísica da Verdade pelo ser desperto veterano.
Culturologia: a cultura da criatividade interassistencial.
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Procedimento. Atinente à Tecnologia, cabe ao ser desperto desenvolver o próprio know-how ou modus operandi da auto e heterodesassedialidade considerando as próprias ferramentas
intraconscienciais e hábitos holossomáticos.
Uróboro. No contexto da interação desperticidade-verponogenia, tal processo pode
ocorrer obedecendo, por exemplo, o seguinte esquema cíclico rotineiro:
1. Escrita. O exercício diário da grafopensenidade útil gerando, ao mesmo tempo, holopensene predisponente à criação de neoideias (verponogênese) e campo mentalsomático favorecedor da desassedialidade (desperticidade).
2. Assédio. Os ataques assediadores, eventuais e / ou contumazes, produzindo, ao mesmo tempo, ampliação da paraimunidade holossomática (mitridatismo) sustentadora da interassistencialidade crescente (desperticidade), e fonte riquíssima de inspiração para neoconcepções acerca do processo evolutivo a partir das experiências obtidas (verponogênese).
Interação. Em outras palavras, a desperticidade predispõe à criatividade maior e a verponografia diária cria ambiente sustentador da desperticidade.
Abordagem. No tocante à Policonscienciologia, o ser desperto é aquele já capaz de harmonizar, visando à interassistencialidade tarística magna, os atributos pessoais da intraconsciencialidade (microuniverso) à grandeza das possibilidades extraconscienciais a serem exploradas,
compreendidas e melhoradas, quando for o caso (macrocosmo).
Taxologia. Nesse sentido, eis listadas na ordem alfabética das especialidades-chave, 25
interações evolutivas capazes de ilustrar o epicentrismo mentalsomático do ser desperto verponofílico:
01. Autodidatismologia: a interação instrução pessoal–heterorreeducação universal.
02. Autopesquisologia: a interação casuística pessoal–Holoteca cognopolitana.
03. Desassediologia: a interação desassédio pessoal–tempestade eletromagnética interdimensional.
04. Energossomatologia: a interação EV pessoal–Central Extrafísica de Energia.
05. Holobiografologia: a interação holobiografia pessoal–Arqueologia Terrestre.
06. Holocarmologia: a interação holocarmalidade pessoal–holocarmalidade das nações (Parageopolítica).
07. Holorressomatologia: a interação seriexialidade pessoal–Historiografia Universal.
08. Holossomatologia: a interação holossoma pessoal–demografia terrestre.
09. Interassistenciologia: a interação tares pessoal–Central Extrafísica da Fraternidade (transafetividade).
10. Lexicologia: a interação neuroléxico pessoal–linguagem universal (conscienciês).
11. Liderologia: a interação liderança pessoal–evoluciólogo grupal.
12. Memoriologia: a interação sinapsossoma pessoal–artefatos do saber universal.
13. Multissincronologia: a interação parassincronicidade pessoal–fluxo do Cosmos.
14. Paracogniciologia: a interação paracérebro pessoal–parapsicoteca coletiva.
15. Parageneticologia: a interação retrossenha pessoal–ancestralidade hominídea.
16. Parassociologia: a interação equipin pessoal–Sociedade Extrafísica.
17. Pensenologia: a interação pensenidade pessoal–holopensenidade ambiental.
18. Pensenosferologia: a interação holosfera pessoal–holosfera planetária.
19. Projeciologia: a interação pessoal mudança de bloco pensênico–desaparecimento
extrafísico.
20. Retrocogniciologia: a interação holomemória pessoal–holocognição universal.
21. Reurbexologia: a interação reciclagem pessoal–reurbanização extrafísica.
22. Ritmologia: a interação taquipsiquismo pessoal–taquirritmia extrafísica.
23. Serenologia: a interação ataraxia pessoal–Colégio Invisível dos Serenões (CIS).
24. Tenepessologia: a interação tenepessismo pessoal–comunex intermissiva.
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25. Verponologia: a interação verponogênese pessoal–Central Extrafísica da Verdade.
Síntese. Tais abordagens conceituais derivam, na prática, do fato de o ser desperto já realizar, de modo teático, a interação minipeça consciencial–maximecanismo evolutivo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação desperticidade-verponogenia, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Autocriatividade: Verponologia; Neutro.
02. Autopesquisa despertológica: Despertologia; Homeostático.
03. Cosmopensenização: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
04. Despertometria: Predespertologia; Neutro.
05. Dicionário cerebral verponológico: Polineurolexicologia; Homeostático.
06. Efeito da autodesperticidade: Despertologia; Homeostático.
07. Hiperacuidade pancognitiva: Holocogniciologia; Homeostático.
08. Interação essência-acidente: Mentalsomatologia; Nosográfico.
09. Megafenomenologia na desperticidade: Despertologia; Homeostático.
10. Neoverponidade: Neoverponologia; Homeostático.
11. Orismopensenização prioritária: Orismologia; Homeostático.
12. Rendição à verpon: Autexperimentologia; Homeostático.
13. TGV evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
14. Thesaurus cerebral: Polineurolexicologia; Homeostático.
15. Verponarium: Verponologia; Homeostático.

A PENSENIDADE LIBÉRRIMA CONQUISTADA PELO SER
DESPERTO É NEOCONDIÇÃO EVOLUTIVA SINE QUA NON
PARA A MEGAFECUNDIDADE TARÍSTICA DO MENTALSOMA VERPONOFÍLICO. CONCEBER É AUTORREALIZAR-SE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já havia pesquisado mais aprofundadamente as
repercussões mentaissomáticas da desperticidade? Quais patamares de verponogenia o ser desperto pode atingir? E o Serenão?
P. F.
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INTERAÇÃO DOADOR-RECEPTOR DE
(INTERASSISTENCIOLOGIA)

ÓRGÃO

I. Conformática
Definologia. A interação doador-receptor de órgão é a ligação, vinculação ou conexão
interconsciencial, estabelecida entre duas consciências, a partir da intenção de doar órgão(s)
somático(s) a ser(em) transplantado(s), visando à melhoria da qualidade de vida da conscin
beneficiada.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O vocábulo doador provém do mesmo idioma Latim, donator, “o que dá; doador”. Apareceu no Século XVIII.
O vocábulo recepção deriva também do idioma Latim, receptio, “ação de receber”. Surgiu no Século XV. A palavra órgão vem igualmente do idioma Latim, organum, “instrumento (em geral);
engenho; instrumento musical; órgão”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Interação recebedor-doador de órgão. 2. Interrelação doador-receptor de órgão. 3. Reciprocidade conscin receptora–conscin doadora de órgão. 4. Conjunção
construtiva entre doador e receptor de órgão.
Neologia. As 3 expressões compostas interação doador-receptor de órgão, interação doador vivo–receptor de órgão e interação doador post mortem–receptor de órgão são neologismos
técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Antagonismo doador / não doador de órgão. 2. Interação paciente
transplantado–médico. 3. Interação doador–familiar do receptor.
Estrangeirismologia: o rapport interconsciencial; o new feeling; o human leukocyte antígens (HLA).
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao emprego interassistencial da recepção e doação de órgãos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Interassistenciologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene acolhedor das energias conscienciais (ECs); o holopensene da grupocarmalidade; o holopensene doador; o holopensene receptor.
Fatologia: o vínculo entre duas consciências pelo restauro da saúde física; a intencionalidade cosmoética de minimizar o sofrimento de outrem; o altruísmo da família do doador potencial; a gratidão da família do receptor; a possibilidade de convívio sadio diário entre doador e receptor vivos; a impossibilidade de agradecer pessoalmente ao doador anônimo; a abordagem cosmoética no oferecimento do órgão; o constrangimento de quem precisa receber; a alegria e comprazimento da família quando surge potencial doador; o medo da desistência do doador; o desconforto da família onde ninguém pode ou quer ser o doador; o apoio de amigos; o turismo para
transplante de órgão em outros países; o medo de o doador ficar doente pela falta do órgão doado;
o respeito e gratidão ao doador anônimo.
Parafatologia: a prática diária do estado vibracional (EV) profilático; a capacitação
energética para a empreitada interassistencial entre doador e receptor; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o reforço bioenergético da equipex no órgão enxertado; as dinâmicas parapsí-
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quicas contribuindo no desenvolvimento energossomático e auxílio ao êxito de transplantes intrafísicos; as energias conscienciais sadias contribuindo na recomposição do transplantado.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo energético doador-receptor de órgão; o sinergismo pensênico sadio dos familiares de ambos; o sinergismo das equipes multidisciplinares nos transplantes de órgãos.
Principiologia: o princípio da solidariedade humana; o princípio da responsabilidade
grupocármica; o princípio 1 por todos, todos por 1; o princípio da descrença (PD) aplicado na
proposta da interação doador-receptor de órgãos; o princípio ganha mais quem doa mais;
o princípio cosmoético de objetivar o melhor para todos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código pessoal de generosidade.
Teoriologia: a teoria dos acertos grupocármicos; a teoria dos resultados evolutivos da
interação doador-receptor de órgãos.
Tecnologia: a técnica da assimilação energética (assim); a técnica da desassimilação
energética (desassim); a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica de transplantes de
órgãos intervivos; a técnica dos transplantes de órgãos de cadáveres em ser vivo; a técnica da
retirada, manipulação, preservação e preparo dos órgãos; a técnica do transporte de órgãos
a serem transplantados; a técnica de manutenção de órgãos; a técnica do EV conjunto entre doador e receptor do órgão, quando possível.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da
Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório
conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Holossomatologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível
da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito benéfico da intencionalidade sadia; o efeito das assimilações e desassimilações energéticas; o efeito dos trabalhos energéticos; o efeito do órgão saudável no
corpo doente; o efeito benéfico da gratidão; o efeito moral da conscin doadora na certeza de
estar fazendo o certo; o efeito assistencial da família doadora; o efeito acolhedor da família
receptora; o efeito halo da interassistencialidade.
Neossinapsologia: a neossinapses da assistência mútua.
Ciclologia: o ciclo de aprendizado da consciência.
Binomiologia: o binômio receptor-doador; o binômio individualismo-generosidade;
o binômio receptor–senso de gratidão; o binômio doador–senso humanitário.
Interaciologia: a interação doador-receptor de órgão; a interação afetivo-familiar;
a interação da equipe médica; a interação intraconsciencial gratidão-recepção-êxito.
Trinomiologia: o trinômio doador-receptor-familiares; o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio doação-generosidade-assistência; o trinômio doador-energia-interassistencialidade; o trinômio intencionalidade cosmoética–interação interconsciencial–enxerto adeso; o trinômio doação-respeito-reverência; o trinômio energia consciencial–
–energia imanente–interassistencialidade; o trinômio genética-epigenética-paragenética.
Antagonismologia: o antagonismo ingratidão / reconhecimento; o antagonismo rejeição / aceitação; o antagonismo ser doente / ser saudável; o antagonismo desrespeito / interação
sadia.
Paradoxologia: o paradoxo de o órgão do soma descartado pela consciex recém dessomada, poder ensejar a restauração de vida saudável à conscin quase dessomante; o paradoxo de
o receptor poder se recuperar mais rápido em relação ao doador vivo; o paradoxo de o motivo
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da tristeza dos familiares do doador potencial poder se tornar a alegria dos familiares do(s) beneficiado(s).
Politicologia: a política de distribuição de órgãos do doador potencial; a política de seleção do receptor de órgão; a política interna da família ao resolver sobre a possibilidade da doação.
Legislogia: a lei de causa e feito; as leis internacionais dos Direitos Humanos.
Filiologia: interassistenciofilia; a somatofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a aicmofobia; a clinofobia; a espectrofobia; a hemofobia; a farmacofobia;
a necrofobia; a tanatofobia; a tomofobia.
Maniologia: a mania de autossuficiência.
Holotecologia: a assistencioteca; a somatoteca; a convivioteca; a medicinoteca; a imunoteca; a proexoteca; a evolucioteca; a consciencioteca; a energossomatoteca; a psicossomaticoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Energossomatologia; a Dessomatologia;
a Nefrologia; a Cardiologia; a Oftalmologia; a Cirurgia Plástica; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Parageneticologia; a Proexologia; a Ressomatologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin interassistencial; a conscin doadora; a conscin receptora; a família doadora; a família
receptora.
Masculinologia: o acoplador; o doador de órgão; o pai; o irmão; o sobrinho; o primo;
o tio; o avô; o padrinho; o amigo; o estranho; o doador de múltiplos órgãos; o doador de carteirinha; o conscienciólogo; o parapsíquico; o ectoplasta.
Femininologia: a acopladora; a doadora de órgão; a mãe; a irmã; a sobrinha; a prima;
a tia; a avó; a madrinha; a amiga; a estranha; a doadora de múltiplos órgãos; a doadora de carteirinha; a consciencióloga; a parapsíquica; a ectoplasta.
Hominologia: o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens donator; o Homo sapiens energodonator; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens maxifraternus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens interassistens; o Homo
sapiens gratus; o Homo sapiens evolutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação doador vivo–receptor de órgão = a estabelecida entre parentes
consanguíneos de 1o grau (pais e irmãos), cientes da dação de órgãos ser imprescindível e premente; interação doador post mortem–receptor de órgão = a estabelecida entre a conscin transplantada (recebente) e a consciex recém dessomada (dadora).
Culturologia: a cultura da interassistencialidade; a cultura da doação de órgãos.
Posturas. Segundo a Interaciologia, eis, em ordem alfabética, 8 posturas a serem adotadas pelo doador vivo e o receptor de órgão, favorecendo a manutenção da intencionalidade sadia
entre oferecimento e aceitação:
1. Convívio: convivência mais estreita entre as conscins envolvidas.
2. Esclarecimento: dirimição de dúvidas, informando-se junto às equipes profissionais.
3. Gratidão: desenvolvimento do senso de gratidão em ambos.
4. Harmonia: fortalecimento da ideia do melhor para todos.
5. Observância: cumprimento das prescrições e restrições médicas.
6. Ortopensenidade: manutenção de ortopensenidade a respeito do outro.

Enciclopédia da Conscienciologia

13016

7. Pacificação: apaziguamento entre parentelas, passando a limpo os ranços de convivência.
8. Reflexão: aproveitamento para reflexão sobre a vida pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação doador-receptor de órgão, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Assistência do assistido: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
04. Autoprontidão energossomática: Energossomatologia; Neutro.
05. Banco de órgãos: Assistenciologia; Neutro.
06. Coenergização cadenciada: Energossomatologia; Homeostático.
07. Doador de órgãos: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Efeito do estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
09. Encapsulamento consciencial: Energossomatologia; Neutro.
10. Energosfera pessoal: Energossomatologia; Neutro.
11. Evolução energossomática: Energossomatologia; Homeostático.
12. Interação Fisiologia-Parafisiologia: Holossomatologia; Neutro.
13. Interdependenciologia: Grupocarmologia; Homeostático.
14. Paraassepsia Antecipada: Energossomatologia; Neutro.
15. Senso de gratidão: Holomaturologia; Homeostático.

A QUALIDADE DE VIDA RENOVADA, EM DECORRÊNCIA
DA DOAÇÃO E RECEPÇÃO DE ÓRGÃOS, PODE FAVORECER A INTERRELAÇÃO GRUPOCÁRMICA SADIA E CONSEQUENTE GRATIDÃO ENTRE OS FAMILIARES ENVOLVIDOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se imaginou possível candidato a doador ou
receptor de órgão? Possui familiar ou amigo nessa condição? De qual maneira contribui para
a homeostasia da interação doador-receptor de órgão?
Bibliografia Específica:
1. Folha de S. Paulo; Redação; Homem que sofreu Transplante de Mão há Dois Anos diz Desejar amputála; Jornal; Diário; Ano 80; N. 26.134; Seção: Folha Ciência/Panorama/Medicina; São Paulo, SP; 21.10.2000; página A18.
2. Neumann, Jorge; Abbud, Mario Filho; & Garcia, Valter Duro; Orgs.; Transplante de Órgãos e Tecidos;
Antologia Científica; 466 p.; 2 seções; 34 caps.; 2 enus.; 36 esquemas; 5 estatísticas; 18 fichários; 16 fluxogramas; 80 fotos; 26 gráfs.; 18 ilus.; 104 tabs.; 1.847 refs.; 28 x 21 x 3 cm; enc. Editora Sarvier; São Paulo, SP; 1997; páginas 58, 64,
66 a 68, 72 a 74, 127, 134, 193, 194 e 436 a 441.
Webgrafia Específica:
1. EXTRA; Redação; Menino de 6 Anos tem Braço reimplantado no Rio após Sofrer Acidente de Carro;
07.12.15; 11h30; Seção: Saúde e Ciência; 3 fotos; disponível em: <http://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/menino-de-6-anos-tem-braco-reimplantado-no-rio-apos-sofrer-acidente-de-carro-18236166.html>; acesso em: 10.12.05; 17h40.
2. The Center for Ethical Solutions; As Time runs out: The Steve Lessin History; 1 foto; 1 vídeo; disponível em: <http://ethical-solutions.org/projects/steve_lessin/>; acesso em: 04.09.15; 13h33.
3. Robertson, Matthew; Chefe de Transplante Espanhol recomenda Punir Turismo de Transplante; Seção:
Direitos Humanos; 01.11.13; 10h11; 1 foto; disponível em: <https://www.epochtimes.com.br/chefe-transplante-espanholrecomenda-punir-turismo-transplante/#>; acesso em: 24.11.15; 10h26.
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4. Idem; Conheça História do Trágico Sistema de Transplantes de Órgãos forçados na China; 03.09.15;
12h08; Epoch Times em China; 1 foto; disponível em: <https://www.epochtimes.com.br/medico-hospital-chines-falaextracao-de-orgaos/#.VfUxQn2up3V>; acesso em: 13.09.15; 05h19.
5. RPCTV; Programa Painel; A Diferença que faz o Doador na Vida de quem recebe o Órgão; apresentadora Adriana Milczevesky; 9h; 23.08.14; disponível em: <http://g1.globo.com/pr/parana/painel-rpctv/videos/t/edicoes/v/doacao-de-vida-parte-2/3582137/>; acesso em: 24.03.15;17h26.
6. Idem; A Importância da Doação de Medula e Órgãos; apresentadora Adriana Milczevesky; disponível
em: <http://g1.globo.com/pr/parana/painel-rpctv/videos/t/edicoes/v/doacao-de-orgaos-e-tema-do-painel-rpc-deste-sabado12/4030592/http://g1.globo.com/pr/parana/painel-rpctv/videos/t/edicoes/v/doacao-de-orgaos-e-tema-do-painel-rpc-destesabado-14/03/4030592/>; acesso em: 24.03.15; 16h48.

M. A.
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INTERAÇÃO DOS RECEBIMENTOS
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interação dos recebimentos é a conjugação, por parte da conscin proexista, de todos os recursos recebidos para a consecução da proéxis, identificando e definindo
racionalmente as afinizações e interrelações dos aportes existenciais capazes de determinar as
diretrizes essenciais da programação existencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter procede do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no
espaço de”. A palavra ação deriva também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito;
obra; negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, de agere,
“obrar; agir”. Surgiu no Século XIII. O termo interação apareceu no Século XX. O vocábulo recebimento vem do mesmo idioma Latim, recipere, “entrar na posse de; recuperar; retomar; receber”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Interação dos aportes existenciais. 2. Conjugação dos recursos proexológicos. 3. Interrelação dos recebimentos da proéxis. 4. Confluência dos disponíveis pessoais.
5. Convergência dos acolhimentos favoráveis.
Neologia. As 3 expressões compostas interação dos recebimentos, interação dos recebimentos mínimos e interação dos recebimentos máximos são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Vida humana sem proéxis. 2. Vida intrafísica da consciênçula.
3. Existência robotizada.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Proéxis:
epopeia autobiográfica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autoproexologia; os proexopensenes; a proexopensenidade.
Fatologia: a inteligência evolutiva (IE); as diretrizes existenciais; os aportes notórios; os
aportes sutis; o delineamento pessoal da programação existencial; a área intelectual; a área afetiva; o compromisso das retribuições pessoais interassistenciais; o ato de dar de retorno; o estilo da
conscin; a qualificação dos recursos pessoais; a confluência dos disponíveis pessoais; o conteúdo
do patrimônio pessoal; o agravante da fartura de recursos; os nichos do poder pessoal; as autodisponibilidades essenciais; o ato de assumir a experiência proexológica; o desafio da estratégia
proexológica; o nivelamento realista por cima das ilusões; a abertura do caminho pessoal; o desembaraço na consecução da proéxis; o momento da maturidade executiva; o impacto positivo,
motivador, da realização inicial; o minipacote da proéxis a menor; o megapacote da maxiproéxis;
a autocatálise proexológica; o autocomprometimento com a interassistencialidade; o ato de ultrapassar o gargalo proexológico; a ação de juntar as pontas; a convergência dos focos; as associações de ideias; a evitação do fluxo de ideia empenado; a medida da força presencial; a dinâmica
evolutiva; as ações emergenciais; a saída da redoma; a identificação dos estorvos pessoais; o afastamento das coleiras sociais do ego; a linha de montagem acolhimento–distribuição das potencialidades; a autocompetência evolutiva; o epicentrismo dos achados; a autopesquisa minuciosa das
condições pessoais; a camada social da conscin; a grade regular de conexões sociais; o Curso Balanço Existencial do CEAEC; o Manual da Proéxis.
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Parafatologia: as autoprecognições parapsíquicas sadias pró-proéxis; as intuições de
origens extrafísicas; os aportes extrafísicos pró-proéxis; os extrapolacionismos sutis; o amparo
extrafísico ostensivo de função; o macrossoma pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo proexológico da dupla evolutiva.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis (Proexarium).
Enumerologia: a família nuclear; o nível econômico-financeiro; o status social; a saúde
mental; a formação cultural; a carreira profissional; o duplismo pessoal.
Interaciologia: a interação dos recebimentos; a interação dos recebimentos das ferramentas úteis à proéxis; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a interação proéxis-paraprocedência; a interação autodesempenho proexológico–Curso Intermissivo
pré-ressomático; a interação proéxis-compléxis.
Crescendologia: o crescendo recebimentos de aportes–retribuições fraternas.
Holotecologia: a assistencioteca; a evolucioteca; a proexoteca; a sincronoteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Interaciologia; a Autodiscernimentologia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Recexologia; a Decidologia; a Definologia; a Deliberaciologia; a Determinologia; a Verbaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin duplista; a pessoa tenepessista; o ser desperto;
a personalidade economicamente large; as companhias evolutivas; a interação triangular parceiro–parceira–amparador extrafísico; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o proexista; o intermissivista; o cognopolita; o autopesquisador;
o proexólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conscienciólogo; o agente retrocognitor; o epicon lúcido; o inversor existencial; o projetor consciente; o reciclante existencial; o tertuliano; o macrossômata; o tocador de obra; o homem de ação; o homem-trator.
Femininologia: a proexista; a intermissivista; a cognopolita; a autopesquisadora;
a proexóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a consciencióloga; a agente retrocognitora; a epicon lúcida; a inversora existencial; a projetora consciente; a reciclante existencial;
a tertuliana; a macrossômata; a tocadora de obra; a mulher de ação; a mulher-locomotiva.
Hominologia: o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação dos recebimentos proexológicos mínimos = o cotejo dos recursos materiais da vida intrafísica para a consecução de proéxis primária ou minigescon; interação dos recebimentos proexológicos máximos = o cotejo dos recursos intelectuais na vida intrafísica para a consecução de maxiproéxis evoluída ou megagescon.
Argumentologia. Segundo a Experimentologia, a realização da proéxis depende da identificação das interações dos múltiplos valores evolutivos recebidos na vida humana pela própria
conscin lúcida. A convergência desses valores é a indicadora básica da diretriz da programação
existencial (proéxis) da pessoa, homem ou mulher, intermissivista ou cognopolita.
Proexologia. Sob a ótica da Evoluciologia, importa enfatizar não existir, na vida intrafísica, nenhum recebimento existencial, pessoal, de dotação ou bem ocioso. Cada condição favorável do proexista, homem ou mulher, na vida humana é destinada, sem privilégio, a específica aplicação útil no contexto da proéxis predeterminada.
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Taxologia. Dentro do universo da Autoproexologia, eis, por exemplo, na ordem racional,
10 recursos indicadores para as abordagens lógicas e análises racionais do patrimônio dos aportes
evolutivos recebidos pelo proexista, homem ou mulher, na vida humana:
01. Alicerces: a dissecção analítica dos alicerces da própria vida.
02. Contextos: os contextos favoráveis da existência pessoal.
03. Amizades: a rede interativa das amizades ou companhias mais valiosas.
04. Escrutínio: o revisionismo do escrutínio dos aportes pró-proéxis pessoal.
05. Qualificação: a distinção qualitativa apurada dos aportes recolhidos.
06. Indicadores: a recolta judiciosa dos indicadores porventura menosprezados.
07. Curso: a correção autocrítica do curso proexológico natural.
08. Cosmovisão: o aceleramento da cosmovisão da proéxis pessoal.
09. Evitação: a observação atenta à evitação do menor esforço pró-proéxis.
10. Acabativa: a acabativa minuciosa do planejamento proexológico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação dos recebimentos, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
2. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
3. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
4. Desamarração: Conviviologia; Neutro.
5. Lei do maior esforço: Holomaturologia; Homeostático.
6. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
7. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.

O ENTROSAMENTO NATURAL DOS RECURSOS RECEBIDOS PESSOALMENTE NA VIDA INTRAFÍSICA DELINEIA,
COM EXATIDÃO E ADEQUAÇÃO, AS DIRETRIZES ESSENCIAIS DO UNIVERSO E DA CONSECUÇÃO DA PROÉXIS.
Questionologia. Você já identificou todos os detalhes das diretrizes essenciais da própria
programação existencial? Mantém saldo razoável na conta-corrente entre os recebimentos de recursos e retribuições existenciais?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 18, 74, 75, 455 e 630.
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 76, 333 e 496.
3. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 31 e 32.
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ENERGOSSOMATICIDADE-PROJETABILIDADE
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A interação energossomaticidade-projetabilidade é a estreita conexão existente entre o nível pessoal de desenvolvimento bioenergético e a produção de projeções lúcidas
(PL) pelo psicossoma.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. A palavra energia procede do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma
Grego, enérgeia, “força em ação”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo somática provém do
mesmo idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo mental; corporal”. Surgiu no Século XIX. A palavra projeção vem do idioma Latim, projectio, “jato para diante; lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender; alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Interação qualidade das energias conscienciais (ECs)–habilidade
projetiva. 2. Interrelação autossustentabilidade energética–capacidade projetiva. 3. Bissociação
domínio energossomático–competência projetiva. 4. Interação soltura holochacral–desempenho
projetivo.
Neologia. As 3 expressões compostas interação energossomaticidade-projetabilidade,
interação primária energossomaticidade-projetabilidade e interação avançada energossomaticidade-projetabilidade são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 1. Interação embotamento energético–inabilidade projetiva. 2. Interação cascagrossismo energético–trancamento consciencial. 3. Bissociação bloqueio holochacral
cronificado–incapacidade projetiva. 4. Interrelação insensibilidade energética–superfixação intrafísica.
Estrangeirismologia: as performances energéticas da consciência influindo diretamente
no nível de projetabilidade pessoal; o know-how parapsíquico requerido para a vivência lúcida
e eficaz da própria multidimensionalidade; o Energossomatorium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autoconscientização multidimensional (AM).
Ortopensatologia: – “ rojetabilidade. Se a conscin projetada está lastreada de energias
no psicossoma, sofre a diminuição da sua memória e da autoconsciencialidade na extrafisicalidade”. “Na dimenex, ou dimensão extrafísica, a exteriorização de energias conscienciais amplia
a autolucidez da conscin projetada”. “Os amparadores extrafísicos transmitem grande intensidade de energias conscienciais ao projetor, quando projetado com lucidez, a fim de realizar trabalhos assistenciais na extrafisicalidade. Conforme vai exteriorizando as ECs, a conscin projetada,
ao final dos trabalhos, retorna ao soma completamente restabelecida, com autoconsciencialidade
e reabastecimento do energossoma”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; o holopensene pessoal da
projetabilidade lúcida; o holopensene pessoal da autexperimentação energética e projetiva; os
energopensenes; a energopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a autopensenização atilada
à multidimensionalidade pessoal; a retroalimentação contínua do holopensene projeciológico.
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Fatologia: a autoconscientização quanto à vida intrafísica energética; a implantação inteligente da rotina útil de mobilização básica das energias conscienciais (MBE); a diminuição gradual do restringimento da própria ressoma da conscin; a autoconstatação do restringimento intrafisico a partir da projetabilidade lúcida; os descondicionamentos intrafísicos crescentes; as deslavagens cerebrais quanto à multidimensionalidade; a supressão da biofilia monopolizadora; as atitudes pró-projetivas; a necessidade imprescindível do conhecimento teórico projeciológico para
o desenvolvimento projetivo; a preparação para a projeção consciente (PC); a autorganização da
rotina para aplicação de técnicas projetivas; o desenvolvimento da acuidade perceptiva no refinamento dos sentidos somáticos; a identificação das sensações características da psicosfera projetiva; o reconhecimento da aura projetiva; a curiosidade sadia em experimentar as sensações produzidas durante a descoincidência holossomática; a identificação e superação dos travões referentes
ao desempenho projetivo; a atenção às influências recíprocas dos veículos de manifestação consciencial; o senso de multidimensionalidade pessoal.
Parafatologia: o emprego e domínio do energossoma predispondo à projetabilidade lúcida; a superação da inabilidade projetiva pelo desenvolvimento energossomático; a repetição
continuada dos trabalhos bioenergéticos ampliando a lucidez extracorpórea; a tecnicidade bioenergética conjugada à tecnicidade projetiva; a eliminação dos bagulhos energéticos da base física possibilitando a vivência de projeções mais homeostáticas; a assepsia e blindagem energética
da base física facilitando as autexperimentações extrafísicas; a instalação regular de campos energéticos projetivos; o relaxamento psicofisiológico patrocinado pelos exercícios bioenergéticos facilitando a projetabilidade lúcida; a autoconscientização teática do próprio holossoma a partir da
vivência projetiva; as primeiras evidências pessoais da descoincidência dos veículos de manifestação percebidas no energossoma; a semidescoincidência dos estados transicionais do sono; as
sensações específicas da psicosfera projetiva precedendo ou anunciando o início da projeção lúcida da consciência; os fenômenos pré-projetivos; os sinais iniciais subjetivos ou objetivos do transe projetivo; as parapercepções das sensações psicofisiológicas advindas da descoincidência holossomática; a descoincidência e recoincidência dos veículos de manifestação possibilitando a parapercepção mais intensa do energossoma; as sensações advindas da soltura holochacral; a sensação de expansão (balonamento) de todo o corpo humano; o balonamento surgindo no período da
pré-decolagem; o balonamento decorrente da exteriorização do psicossoma, em geral acompanhado de lastro maior do holochacra; as conexões holochacrais do cordão de prata; a dificuldade de
atuação extrafísica gerada pelo psicossoma lastreado; o maior lastro de energias no psicossoma
podendo ocasionar a baixa lucidez extrafísica; a condição de slow motion ou bradicinesia extrafísica; o sono extracorpóreo; a dificuldade de volitação extrafísica; a dificuldade de atravessar as
construções físicas quando projetado; o interesse pelo autoconhecimento energossomático; a importância do mapeamento da sinalética energética pessoal; o estado vibracional (EV) profilático
enquanto elemento-chave para o alcance da lucidez extracorpórea; o suporte paratécnico especializado dos monitores extrafísicos; o incremento da receptividade às inspirações da parapreceptoria
projetiva; a potencialização da projetabilidade pessoal; a eclosão de potencialidades projetivas
adormecidas; a intensificação das experiências projetivas; a autorrecomposição energética desencadeada pela volitação extrafísica; o vislumbre da vivência na semiconsciexialidade; as doações
energéticas extrafísicas; as projeções desassediadoras; o banho energético pós-projetivo confirmando a experiência extracorpórea recém-finda; o contágio projetivo desencadeado pela presença
do projetor veterano; a prática diária da tenepes ampliando o nível de projetabilidade do tenepessista; o aumento gradativo no grau de autoconscientização multidimensional (AM).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Voliciologia-Energossomatologia-Projeciologia; o sinergismo entre os veículos do holossoma e a ascendência da consciência sobre eles; o sinergismo projetivo energossoma-psicossoma; o sinergismo autodomínio energético–autoparapsiquismo; o sinergismo trabalho bioenergético–projeção consciente; o sinergismo tenepes–projetabili-
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dade lúcida; o sinergismo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética; o sinergismo
automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado à Autexperimentologia; o princípio das múltiplas dimensões paralelas; o princípio de a autopesquisa servir de base para o desenvolvimento da projetabilidade; o princípio da vontade decidida superando as limitações pessoais; o princípio da causa e efeito; o princípio da perseverança nos objetivos evolutivos; o princípio da quantidade com qualidade; o princípio da autorresponsabilidade evolutiva; o princípio
de a evolução ser a qualificação cosmoética das próprias ECs.
Teoriologia: a teoria da usina consciencial; a teoria da vida humana energossomática;
a teoria da existência humana trancada.
Tecnologia: a teática da mobilização das energias conscienciais a partir da própria vontade; a técnica do EV; a técnica da assim-desassim; a técnica da soltura energossomática; a técnica da expansão das próprias energias; as técnicas projetivas em geral; a técnica da madrugada; a repetição técnica; a técnica do registro; a técnica do detalhismo aplicado ao autodiscernimento bioenergético; as técnicas bioenergéticas de autodesassédio visando o desenvolvimento
projetivo.
Voluntariologia: o paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia;
o Colégio Invisível da Autopesquisologia.
Efeitologia: os efeitos dos condicionamentos intrafísicos na insensibilidade energética;
os efeitos imediatos da aplicação das ECs; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos do EV;
o efeito da mobilização das energias na descoincidência holossomática; os efeitos extrafísicos do
lastreamento do psicossoma; os efeitos do condicionamento holochacral na potencialização da
projetabilidade lúcida; o efeito do mapeamento da sinalética parapsíquica no desenvolvimento
projetivo; os efeitos da voliciolina nos resultados projetivos; os efeitos e consequências do desenvolvimento da projetabilidade lúcida.
Neossinapsologia: a necessidade de criar neossinapses para desenvolver a projetabilidade lúcida; a criação de neossinapses relativas à energossomaticidade e à projetabilidade lúcida a partir do acúmulo de experiências; as neossinapses da interdimensionalidade lúcida.
Ciclologia: o ciclo teático saber–saber fazer–fazer; o ciclo do desenvolvimento contínuo
com as energias conscienciais; o ciclo EV-tenepes-ofiex.
Enumerologia: o cascagrossismo; os bloqueios craniochacrais; a limpeza das energias
gravitantes; a soltura holochacral homeostática; o afloramento do parapsiquismo pessoal; a supressão da alienação extrafísica; a descoincidência vígil sadia.
Binomiologia: o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio rotina-progresso; o binômio autoconfiança-autossuficiência; o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade;
o binômio autoconcentração mental–atenção dividida; o binômio sensibilidade energética–motivação parapsíquica; .
Interaciologia: a interação energossomaticidade-projetabilidade; a interação holossomática; a interação EV–tenepes–projetabilidade lúcida (PL); a interação esforço pessoal–rendimento evolutivo; a interação autesforço da conscin–assistência do amparador extrafísico de função; a interação treinamento bioenergético assistido–autodidatismo bioenergético; a interação
autodesassédio–projeção consciente; a interação curiosidade sadia–desenvolvimento projetivo;
a interação nível de autorganização–nível de projetabilidade.
Crescendologia: o crescendo estado vibracional–sinalética energética–aura projetiva–
–projetabilidade lúcida; o crescendo da Fenomenologia Projeciológica; o crescendo Tenepessarium-Projetarium-Ofiexarium; o crescendo evolutivo tenepessista–projetor consciente–desperto–
–semiconsciex.
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Trinomiologia: o trinômio Energossomatologia-Parapercepciologia-Parafenomenologia; o trinômio sabedoria-competência-eficácia; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio
sensação-interpretação-percepção; o trinômio volição-intenção-autorganização; o trinômio acumulação de experiências–acumulação de fatos–acumulação de fenômenos; o trinômio exercícios
físicos–exercícios energéticos–exercícios projetivos; o trinômio desbloqueio energossomático–
–soltura energossomática–projeção consciente; o trinômio autorganização-autodeterminação-autorresultados.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio conscientização-decisão-motivação-coragem-perseverança-sustentação; o polinômio persistência na aplicação das técnicas projetivas–projeção lúcida–projeciografia–projeciocrítica.
Antagonismologia: o antagonismo hiperacuidade energética / insensibilidade energética; o antagonismo domínio das energias / apedeutismo energético; o antagonismo energossoma
solto / energossoma bloqueado; o antagonismo vida humana alternante / vida humana trancada;
o antagonismo semiconsciexialidade / biofilia monopolizadora; o antagonismo estado da consciência contínua / superfixação intrafísica; o antagonismo senso de autoconsciencialidade multidimensional / mundividência eletronótica; o antagonismo euforia pós-projetiva / ressaca energética pós-projetiva; o antagonismo projetabilidade amplificada / projetabilidade reprimida; o antagonismo autevolução projetiva / autacomodação projetiva.
Politicologia: a energossomatocracia; a projeciocracia; a meritocracia; a lucidocracia;
a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao domínio energético; as leis da Projeciologia.
Filiologia: a energofilia; a projeciofilia; a experimentofilia; a pesquisofilia; a parapsicofilia; a neofilia; a paracogniciofilia.
Fobiologia: a projeciofobia; a espectrofobia; a tanatofobia; a parapsicofobia; a extrafisicofobia.
Sindromologia: a síndrome da infradotalidade energética da conscin trancada; a síndrome da aprimorismose dificultando o desenvolvimento energético e projetivo.
Mitologia: a desmitificação ante a Energossomatologia; a eliminação do mito da evolução espontânea sem autesforço.
Holotecologia: a energossomatoteca; a projecioteca; a parapercepcioteca; a sinaleticoteca; a parafenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Energossomatologia; a Energosferologia; a Holossomatologia; a Parafisiologia; a Autexperimentologia; a Parapercepciologia; a Descoincidenciologia; a Interdimensiologia; a Extrafisicologia; a Voliciologia; a Autocogniciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-
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tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens projectius; o Homo
sapiens experimentatus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens interassistens; o Homo sapiens multidimensionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação primária energossomaticidade-projetabilidade = a mobilização das próprias energias possibilitando a identificação dos sinais precursores objetivos e subjetivos do transe projetivo; interação avançada energossomaticidade-projetabilidade = a exteriorização terapêutica de energias nas projeções assistenciais desassediadoras.
Culturologia: a paracultura da Interdimensiologia Lúcida.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação energossomaticidade-projetabilidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
02. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
03. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
04. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
05. Balonamento: Energossomatologia; Neutro.
06. Conscin trancada: Materiologia; Nosográfico.
07. Dimener: Energossomatologia; Neutro.
08. Efeito do estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
09. Estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
10. Evolução energossomática: Energossomatologia; Homeostático.
11. Inabilidade projetiva: Projeciologia; Neutro.
12. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
13. Psicosfera projetiva: Projeciologia; Neutro.
14. Senso de multidimensionalidade pessoal: Parapercepciologia; Neutro.
15. Sinergismo tenepes–projetabilidade lúcida: Projeciologia; Homeostático.

AS EXPERIMENTAÇÕES ENERGOSSOMÁTICAS CONTINUADAS POSSIBILITAM A AUTOCOMPROVAÇÃO PROJETIVA QUANTO À REALIDADE EXTRAFÍSICA, MINIMIZANDO O AUTORRESTRINGIMENTO INTRAFÍSICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza a técnica da interação energossomaticidade-projetabilidade para minimizar o próprio restringimento intrafísico? Quais os resultados
alcançados até o momento?
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EQUIPIN-EQUIPEX NA
(CONVIVIOLOGIA)

ITINERÂNCIA

I. Conformática
Definologia. A interação equipin-equipex na itinerância é a atividade compartilhada entre as equipes intra e extrafísicas para a concretização da divulgação, tares ou expansão plurinacional da Conscienciologia, a partir da mediação do líder ou epicentro itinerante, em prol da interassistência grupocármica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. A palavra equipe provém do idioma Francês, équiper, “conjunto de pessoas que preparam alguma embarcação
para viagem”. Surgiu em 1899. O prefixo intra deriva do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior de; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico vem do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu no Século XIII. O prefixo extra procede igualmente do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de; por exceção”. A palavra itinerante vem do idioma
Latim, itinerans, particípio presente de itinerare, “viajar”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Entrosamento equipin-equipex na itinerância. 2. Trabalho multidimensional em conjunto na itinerância. 3. Relação equipin-equipex na itinerância.
Neologia. As 3 expressões compostas interação equipin-equipex na itinerância, mininteração equipin-equipex na itinerância e maxinteração equipin-equipex na itinerância são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Conflito interconsciencial multidimensional. 2. Inacessibilidade às
equipes multidimensionais. 3. Anticonviviologia multidimensional. 4. Inacessibilidade às equipes multidimensionais tarísticas.
Estrangeirismologia: o team work; o team player; o brainstorming multidimensional;
o globetrotter consciencial; a out-of-body experience (OBE); a open mind; o selfmade man; o jet
setter tarístico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicação multidimensional interassistencial.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relacionado ao tema: – Tares: fronteiras cósmicas.
Coloquiologia. Eis 5 expressões coloquiais ou populares relativas ao tema: – Muito ajuda quem pouco atrapalha. Um mais um é sempre mais do que dois. Viajar diminui as distâncias.
A coragem é necessária até mesmo nas pequenas ações. Trabalho ombro nos paraombros, mãos
nas paramãos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade multidimensional assistencial;
o materpensene da policarmalidade; o materpensene educacional tarístico; o materpensene de priorização evolutiva; o materpensene da reurbanização planetária; o materpensene da pluriculturalidade; o materpensene da autadequação intrafísica; o holopensene de interassistencialidade; o holopensene de intercooperação lúcida; o holopensene pessoal da prioridade parapsíquica; a autopensenidade hígida e interassistencial; o autopensene de consciex; o autopensene de lucidez multidimensional; o exercício da pensenidade grupal interassistencial; a ausência de patopensenes;
os parapensenes; a parapensenidade hígida.
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Fatologia: a docência itinerante lúcida quanto à atuação e consequências multidimensionais locais; a tares grupocármica; o desbravamento escoltado tarístico; a autodeterminação lúcida;
a autossuficiência intrafísica; o abertismo consciencial; a noção clara da importância da tares para
todo o Planeta; o coleguismo interassistencial; a interdependência tarística e evolutiva; a intercooperação; a proliferação do esclarecimento conscienciológico cosmoético; o desenvolvimento de
novas amizades; o descobrimento de amizades antigas e raras; o compartilhamento de experiências; as sincronicidades durante a itinerância tarística fora da sala de aula; o encapsulamento tarístico na intrafisicalidade; o respeito interconsciencial; a holomaturidade vivida na prática; a solidão mais grupal já vivida; a responsabilidade somática para a aplicação da tares; o despojamento
cosmoético; a psique hígida e interassistencial; a autodoação de tempo, esforço e recursos pessoais; a intercomunicação assistencial avançada; a autoconscientização quanto à autocompetência
tarística; o senso de minipeça no maximecanismo; a gescon multidimensional; a visão de conjunto e o foco policármico interassistencial; a policarmalidade vivida na prática; a confraternização
multidimensional tarística.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o trabalho multidimensional da equipin e equipex de preparo da itinerância; a lógica da tares multidimensional;
o reconhecimento e a autovivência das sinaléticas energéticas parapsíquicas pessoais; o aumento
da lucidez parapsíquica durante o período da itinerância; a telepatia tarística; a atenção à atuação
dos amparadores extrafísicos durante as itinerâncias; a escolta extrafísica temporária itinerante;
a conexão holossomática com os amparadores extrafísicos; a amparabilidade teática; a semipossessão benigna; a passividade interassistencial lúcida; o campo multidimensional instalado em
momentos variados da itinerância, a fim de realizar iscagens lúcidas; o heterodesassédio lúcido;
a tenepes itinerante; a clarividência interassistencial; a doação de energias em sala de aula concomitantemente com o esclarecimento; os banhos de energias confirmatórios; a intuição enquanto
ferramenta constante de comunicação amparador-amparando; a primavera energética (primener)
a partir do trabalho cumprido; o destemor multidimensional; as projeções assistenciais itinerantes;
as retrocognições grupocármicas esclarecedoras; a autoconscientização multidimensional (AM);
o campo multidimensional instalado nas aulas de Conscienciologia em conjunto com o amparo
extrafísico de função; a utilização lúcida do holossoma nas aulas itinerantes; as modulações dos
campos multidimensionais interassistenciais durante as aulas; a intercooperação multidimensional
para a tares; o megafoco multidimensional da assistência itinerante; as pesquisas e resultados das
reurbanizações extrafísicas; os acoplamentos energéticos entre professor e alunos; a paratares ou
a parapreceptoria dos amparadores extrafísicos; a autovivência das omniparapercepções; a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a Central Extrafísica de Energia (CEE).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da comunicação alunos–professores conscienciólogicos–amparadores; o sinergismo das equipins itinerantes; o sinergismo equipin itinerante–equipin
local; a sinergia de maxiproéxis; a expansão internacional da tares conscienciológica sinérgica;
a comunicação sinergística; o sinergismo conscienciológico; o sinergismo assistencial pluralístico; a sinergia dos trafores; a sinergia dos resultados tarísticos itinerantes; a sinergia dos holopensenes locais assistenciais; a polivalência sinérgica das conscins e consciexes assistenciais da
tares; a sinergia da automotivação; a sinergia da heteromotivação; o processo sinérgico do trinômio motivação-trabalho-lazer.
Principiologia: o princípio da sinergia tarística equipin-equipex; o princípio do desenvolvimento lúcido do parapsiquismo assistencial; o princípio da consecução da proéxis; o princípio de dar mais em relação ao recebido; o princípio do pedágio evolutivo; o princípio do voluntariado do professor itinerante; o princípio da automotivação lúcida frente à tares; o princípio
da disponibilidade para a interassistencialidade 24 horas; o princípio da multiculturalidade vivida através da tares; o princípio da convivialidade entre amparando e amparador; o princípio da
interassistencialidade itinerante global; o princípio da tares através de múltiplos idiomas;
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o princípio da reurbanização intra e extrafísica; o princípio do respeito consciencial vivenciado
através da disseminação da tares; o princípio da assistência itinerante 24 horas; o princípio do
reencontro grupocármico através da tares itinerante; o princípio da amizade intermissivista;
o princípio da parceria professor-amparador; o princípio da vivência do Universalismo; o princípio da coragem evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do professor; o código grupal de
Cosmoética (CGC) da equipe tarística multidimensional; o código social das boas maneiras;
o código de etiqueta social específico de cada cultura.
Teoriologia: a teoria do amparo funcional; a teoria da interassistencialidade multicultural, multilíngue, multidimensional; a teoria do entrosamento multidimensional a teoria da maxiproéxis; a teoria da gestação consciencial.
Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica da projeção assistida; a técnica de clarividência; a técnica do estado vibracional; a teática do autoparapsiquismo interassistencial; as paratécnicas da tares; as técnicas de interassistencialidade multidimensional; a técnica da convivência com a multidimensionalidade; a técnica do Serenarium.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o voluntariado docente itinerante
conscienciológico; o voluntariado conscienciológico internacional.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Amparadores; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: o efeito multiplicador da interassistencialidade consciencial multidimensional; o efeito pontual da itinerância tarística conscienciológica; o efeito pontual da itinerância na
reurbex; o efeito da equipin sobre a equipex; o efeito do ciclo conscin-consciex.
Neossinapsologia: a criação das neossinapses; o acesso e reacesso neossinápticos pluricultural; o reacesso neossináptico poliglótico; as neossinapses da interassistencialidade; as neossinapses das paratécnicas interassistenciais dos amparadores; as neossinapses da lucidez
quanto à proéxis pessoal; as neossinapses advindas da responsabilidade da conscin universalista.
Ciclologia: o ciclo pessoal professor conscienciológico itinerante–professor conscienciológico itinerante internacional; o ciclo atenção intrafísica–atenção extrafísica.
Enumerologia: a proéxis; a equipe; a oportunidade; a conexão; a sinergia; a tares; a interassistencialidade.
Binomiologia: o binômio liderança itinerante–liderança multidimensional; o binômio
amparador intrafísico–amparador extrafísico; o binômio liderança cosmoética–amparabilidade;
o binômio ortopensenidade-amparabilidade; o binômio viagem-triagem; o binômio local-regional; o binômio local-internacional.
Interaciologia: a interação equipin-equipex na itinerância; a interação equipin–cidade
assistida; a interação professor intrafísico–professor extrafísico; a interação neovivência intrafísica–neovivência extrafísica; a interação idioma de nascença–idioma extra; a interação dicionário mental–dicionário específico local.
Crescendologia: o crescendo bilíngue-poliglota; o crescendo proéxis pessoal–proéxis
grupal; o crescendo egocarma-policarma.
Trinomiologia: o trinômio aluno-equipin-equipex; o trinômio autassistencialidade-interassistencialidade-policarmalidade; o trinômio egocarma-grupocarma-policarma; o trinômio
abnegação lúcida–esforço pessoal–perserverança; o trinômio local-internacional-multidimensional; o trinômio parapsiquismo-intelectualidade-bioenergeticidade.
Polinomiologia: o polinômio local-regional-internacional-global; o polinômio monoglota-bilíngue-poliglota-conscienciês; o polinômio conscin–consciex–amparador intrafísico–am-
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parador extrafísico; o polinômio proéxis-responsabilidade-necessidade-disponibilidade; o polinômio acolhimento-diplomacia-tares-multidimensionalidade.
Antagonismologia: o antagonismo proéxis / robéxis; o antagonismo autenfrentamento
maxiproexológico / autocorrupção; o antagonismo líder multidimensional / chefe hedonista;
o antagonismo intenção de ajudar / intenção de aparecer; o antagonismo ensinar / doutrinar;
o antagonismo tares / manipulação; o antagonismo lucidez / inconsciência egoica; o antagonismo coragem / medo; o antagonismo parapsiquismo lúcido / misticismo unidimensional; o antagonismo ação policármica / ação egocármica; o antagonismo tares itinerante / ocultismo.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais doamos mais recebemos; o paradoxo de
quanto mais saímos do ego mais conseguimos entendê-lo.
Politicologia: a paradiplomacia; a diplomacia; a política interassistencial internacional;
o Paradireito; a política de trabalho entre equipin e equipex; a interassistenciocracia; a meritocracia.
Legislogia: as leis da proéxis; as leis da paradiplomacia da equipex e equipin; as leis da
policarmalidade; as leis da Cosmoética; as leis das condutas pessoais da diplomacia internacional; as leis da Interassistenciologia; as leis humanas locais, regionais e internacionais.
Filiologia: a interassistenciofilia; a amparofilia.
Fobiologia: a neofobia; a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome do salvador do mundo.
Holotecologia: a experimentoteca; a proexoteca; a lexoteca; a interassistencioteca;
a amparoteca; a parapsicoteca; os artefatos do saber da Holoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Projeciologia; a Interassistenciologia; a Amparologia; a Paraconviviologia; a Intencionologia; a Experimentologia; a Diplomacia; a Paradiplomacia; a Parapercepciologia; a Parassociologia; a Autorganizaciologia; a Pré-Intermissiologia;
a Autocosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida da equipin; a consciex lúcida da equipex; a isca humana
lúcida.
Masculinologia: o administrador conscienciológico; o aluno de Conscienciologia; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o aluno de Curso Intermissivo; o assistido; o atacadista consciencial; o automotivador; o auxiliar intrafísico do amparador extrafísico; o bilíngue;
o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o cosmopolita; o diplomata; o educador; o epicon lúcido; o exemplarista; o heteromotivador;
o homem de ação; o integrante da equipin; o integrante da equipex; o itinerante; o líder multidimensional cosmoético; o ofiexista; o paradiplomata; o parapercepciologista; o paraeducador;
o pesquisador; o poliglota; o proexólogo; o profissional assistencial; o projetor consciente; o professor de Conscienciologia itinerante internacional; o reeducador; o sociólogo conscienciológico;
o tenepessista; o tocador de obra; o viajante; o voluntário da Conscienciologia; o voluntário itinerante da Conscienciologia.
Femininologia: a administradora conscienciológica; a aluna de Conscienciologia; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a aluna de Curso Intermissivo; a assistida; a atacadista consciencial; a automotivadora; a auxiliar intrafísica do amparador extrafísico; a bilíngue;
a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a cosmopolita; a diplomata; a educadora; a epicon lúcida; a exemplarista; a heteromotivadora;
a mulher de ação; a integrante da equipin; a integrante da equipex; a itinerante; a líder multidimensional cosmoética; a ofiexista; a paradiplomata; a parapercepciologista; a paraeducadora;
a pesquisadora; a poliglota; a proexóloga; a profissional assistencial; a projetora consciente;
a professora de Conscienciologia itinerante internacional; a reeducadora; a socióloga consciencio-
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lógica; a tenepessista; a tocadora de obra; a viajante; a voluntária da Conscienciologia; a voluntária itinerante da Conscienciologia.
Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens
gregarius; o Homo sapiens confidens; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininteração equipin-equipex na itinerância = aquela geradora de tares
pontual; maxinteração equipin-equipex na itinerância = aquela geradora de tares múltiplas e grupais.
Culturologia: a cultura do trabalho multidimensional em equipe; a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Paradidática tarística conscienciológica; a cultura da expansão internacional da Conscienciologia; a vida experimentada por novos ângulos culturais; o enriquecimento cultural pessoal; a cultura de diminuir as distâncias entre as consciências; a cultura de
sempre se poder mais; a cultura da Cosmoética.
Expansão. Através da Holomaturologia, as viagens nacionais ou internacionais atuam,
naturalmente, enquanto expansores da lucidez, conhecimento, cultura e conexões grupocármicas.
Comprovação. Na Experimentologia, a interação equipin-equipex se torna lúcida a partir da intensificação da prática intrafísica da itinerância docente e as vivências a partir dos contatos com os alunos e equipins de outras localidades. Assim sendo, a matemática multiplicadora da
prática irá oferecer à equipin a conscientização necessária para entender o trabalho de minipeça
em conjunto ao maximecanismo multidimensional.
Qualificação. Diante da Evoluciologia, cabe ao professor conscienciólogo itinerante,
enquanto epicentro responsável pela mediação do trabalho na interação equipin-equipex na
itinerância, a melhoria das capacidades de interassistencialidade, ensino, didática, paradidática,
idiomas, desenvoltura, empatia, carisma, diplomacia, paradiplomacia e parapsiquismo. O trabalho
da equipex irá ocorrer independente da supercapacitação do professor, porém para o próprio desenvolvimento do mesmo, a teática conscienciológica faz-se necessária frente à liderança multidimensional cosmoética a ser alcançada pela conscin.
Argumentologia. Segundo a Proexologia, as programações existenciais (proéxis) são tarefas interassistenciais variadas, destinadas aos colegas de evolução mais conectados com o atual
momento evolutivo da conscin. A partir desse princípio, as aulas de Conscienciologia oferecem,
tanto para a equipin como para a equipex, a oportunidade de expandir o espectrum dos encontros
com colegas evolutivos, bem como propiciar a ampliação da rede da interassistencialidade.
Proexologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, quanto mais a consciência oferece
o microuniverso pessoal para a tares, mais se descobre sendo consciência multidimensional integrante do grande grupo evolutivo.
Grupos. Pela Grupocarmologia, a família evolutiva, intra ou extrafísica, extrapola as
fronteiras de quaisquer países e idiomas.
Interdependência. Pela Interassistenciologia, as consciências da equipin e equipex fazem parte de único grupo multidimensional de trabalho interassistencial a partir das práticas da
tares ao longo de toda itinerância. A interdependência entre essas consciências é o link entre as
mesmas.
Paradiplomacia. A Paradireitologia ressalta a importância da aplicação da paradiplomacia em qualquer âmbito do processo de itinerância conscienciológica, diante de novas culturas,
costumes, hábitos, trejeitos e manias serem então vivenciados.
Refeições. Pela Parassociologia, as refeições são momentos de interação, seja com os
alunos ou voluntários do local da itinerância. A comida típica do local une as curiosidades das
consciências e amplia o entendimento parassociológico, facilitando a interassistencialidade.
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Êxito. O êxito da interação equipin-equipex é observada a partir da expansão do trabalho
da Conscienciologia através da ampliação dos alunos e voluntários, publicação de livros e artigos
em diversos idiomas.
Interações. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 17 possibilidades de interações equipin-equipex na itinerância, sustentando a condição do trabalho em
equipe multidimensional através da interassistencialidade tarística da Conscienciologia:
01. Interação abertismo consciencial–viagens.
02. Interação assistente-assistido.
03. Interação autolucidez-interassistencialidade.
04. Interação bilíngue-poliglota.
05. Interação dimensão intrafísica–dimensão extrafísica.
06. Interação diplomacia-paradiplomacia.
07. Interação equipin local–equipin itinerante.
08. Interação itinerâncias tarísticas conscienciólogicas–reurbex.
09. Interação maxiprogramação existencial (maxiproéxis)–responsabilidade policármica.
10. Interação minipeça assistencial–maximecanismo evolutivo.
11. Interação parapsiquismo pessoal–parapsiquismo grupal.
12. Interação professor conscienciológico itinerante–aluno intermissivista.
13. Interação professor conscienciológico itinerante–assistente itinerante.
14. Interação professor conscienciológico itinerante–equipex.
15. Interação programação existencial (proéxis)–completismo existencial (compléxis).
16. Interação tarefa do esclarecimento (tares)–aulas de Conscienciologia.
17. Interação tenepes na base fixa–tenepes itinerante.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação equipin-equipex na itinerância, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
03. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
04. Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
05. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
06. Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
07. Heteropromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
08. Informação conscienciológica: Comunicologia; Homeostático.
09. Manifestação parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.
10. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Parapreceptoria: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Paratécnica didática: Parapedagogiologia; Homeostático.
13. Prioridade parapsíquica: Autoparapercepciologia; Homeostático.
14. Retrofunção do amparador: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Teleguiado autocrítico: Evoluciologia; Homeostático.
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A VIVÊNCIA GRUPAL DA PRIORIDADE PROEXÓLOGICA
PELA INTERAÇÃO EQUIPIN-EQUIPEX NA ITINERÂNCIA
SOBREPASSA QUAISQUER MOTIVAÇÕES, PRETEXTOS,
INCLINAÇÕES OU PREMISSAS PURAMENTE HUMANAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é integrante de equipins itinerantes? Já identificou a qualidade da conexão com a equipex e considera prioridade esclarecer as consciências através de itinerâncias tarísticas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
112, 198, 239 e 252.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002;
páginas 369, 468 a 470, 600 a 602, 686 a 690 e 705.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 124, 409
a 414, 418, 421, 422, 424 e 579.

P. S.
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INTERAÇÃO ESSÊNCIA-ACIDENTE
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interação essência-acidente é a influência mútua ou ação recíproca entre
a essência de órgãos, organismos, corpos, objetos, variáveis, condições e qualidades, e alguma
contingência ou acidente interrelacionado e superveniente, a maioria conectada com a consciência.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação deriva também do idioma Latim, actio, “ação, movimento; feito, obra;
negócio; direito de proceder judicialmente, processo, auto; discurso, enredo”; e este de agere,
“obrar, agir”. Surgiu no Século XIII. O termo essência, do idioma Latim, essentia, “cerne,
elemento nuclear da natureza das coisas”. Apareceu no Século XV. O vocábulo acidente procede
também do idioma Latim, accidente, declinação de accidens, “acidente, acontecimento; o que
sucede”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Interatuação essência-acidente. 2. Interatividade estrutura-detalhe.
3. Intertextualidade âmago-aspecto. 4. Interação consciência-objeto. 5. Ação recíproca. 6. Autoconsciencialidade.
Neologia. As 4 expressões compostas interação essência-acidente, interação essência-acidente pessoal, interação essência-acidente grupal e interação essência-acidente coletivo são
neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Ação separada da essência. 2. Acontecimento fortuito, em separado,
a distância. 3. Ação exterior não relacionada à consciência. 4. Interconsciencialidade.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: os interpensenes; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a relação consciência-atributo; a relação ideia-linguagem; a relação intencionalidade-mão; a relação vivência-pesquisa; a relação mensagem-moldura; a relação rotina-imprevisto; a relação regra-exceção; a relação doente-surto; o traumatismo; a operação cirúrgica; a sincronicidade; as teratologias.
Parafatologia: a interatividade paracérebro-cérebro; a macro-PK destrutiva; a extrapolação parapsíquica evolutiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo no Cosmos.
Enumerologia: a anorexia; a anemia; a atonia; a arritmia; a isquemia; a atrofia; a letargia. O conceito indefinido; o constituinte essencial; o elemento essencial; a essência prima;
a razão pura; a preposição essencial; a singularidade essencial.
Interaciologia: a interação essência-acidente; o interação virtual.
Holotecologia: a correlacionoteca; a mentalsomatoteca; a sincronoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Interaciologia; a Genética; a Parapatologia; a Sincronologia.

Enciclopédia da Conscienciologia

13035

IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin; a consciex; o ser subumano; a planta; a dupla mãe–recém-nascido; as conscins xifópagas.
Masculinologia: o cidadão; o mercenário.
Femininologia: a cidadã.
Hominologia: o Homo sapiens interactivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação essência-acidente pessoal = o sinistro com a pessoa isolada;
interação essência-acidente grupal = a queda do avião com a dessoma simultânea de todos os
100 passageiros; interação essência-acidente coletivo = a catástrofe do tsunami com milhares de
mortos de toda a região.
Culturologia: a cultura da vida moderna multifacetada.
Tabelologia. No universo da Intrafisicologia, há, por exemplo, na ordem funcional, a tabela de 22 condições interativas, essenciais e acidentais.
Tabela – Condições Essenciais e Acidentais
Nos

Realidades Essenciais

Ocorrências Acidentais

01.

Essência: consciência em si

Acidente: objeto externo

02.

Paracérebro: consciex-conscin

Cérebro: conscin

03.

Consciência I: Energossomatologia

Energia consciencial: EC

04.

Consciência II: Intrafisicologia

Soma: matéria fugaz

05.

Ser permanente: consciex

Estar temporariamente: conscin

06.

Metacentro: concentricidade

Periferia: dispersividade

07.

Autodiscernimento: égide

Capricho: surto regressivo

08.

Nível evolutivo: dominado

Extrapolação sadia: esporádica

09.

Conduta-padrão: básica

Conduta-exceção: casualidade

10.

Vigília intrafísica: ordinária

Sono natural: periódico

11.

Condição intrínseca: ínsita

Fator superficial: avaria

12.

Estrutura natural: pormaior

Contingência externa: pormenor

13.

Soma I: comum

Macrossoma: upgrade

14.

Soma II: sadio

Lesão: percalço regressivo

15.

Cirurgia: rotina

Intercorrência: imprevisto

16.

Cosmoética: evolutiva

Ação anticosmoética: antievolutiva

17.

Orgasmo: sexualidade natural

Holorgasmo: upgrade sexual
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Nos

Realidades Essenciais

Ocorrências Acidentais

18.

Lei: regra para todos

Privilégio: exceção de poucos

19.

Pré-serenão: vulgaridade

Ser desperto: singularidade

20.

Recin: reciclagem intraconsciencial

Invéxis: inversão existencial

21.

Maçã: fruta madura

Bicho na maçã: particularidade

22.

Causa ordinária: comum

Efeito extraordinário: raro

Pesquisa. Sob a ótica da Experimentologia, na pesquisa do paralelo entre a essência
e possíveis acidentes, encontramos, por exemplo, estes 14 fatores mais frequentes, listados na ordem alfabética: acessórios, companhias, contingências, defeitos, desastre, doença, eventualidades,
exceção, irregularidade, padrão, permanência, saúde, transitoriedade, upgrades.
Taxologia. De acordo com a Mentalsomatologia, na interação essência-acidente, os acidentes podem ser classificados pelas categorias qualitativas, por exemplo, ao modo destes 10 antagonismos, dispostos na ordem alfabética:
01. Absorvidos / Refratados.
02. Atenuantes / Agravantes.
03. Elucidativos / Perturbadores.
04. Evolutivos / Estagnadores.
05. Interfusionais / Mutiladores.
06. Permanentes / Transitórios.
07. Reparáveis / Irreparáveis.
08. Sadios / Patológicos.
09. Separáveis / Inseparáveis.
10. Úteis / Insignificantes.
Saudade. Segundo a Psicossomatologia, é paradoxal a conscin lúcida estabelecer interação profunda com a saudade e outros sentimentos incorpóreos ou virtuais, contudo, de fato,
a paixão, aparentemente tão abstrata, mata.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais nosográficos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a interação essência-acidente, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aberração antifisiológica: Parapatologia.
2. Abuso das energias conscienciais: Energossomatologia.
3. Alucinação: Parapercepciologia.
4. Antissomática: Somatologia.
5. Autassédio: Parapatologia.
6. Riscomania: Parapatologia.
7. Traumatismo: Parapatologia.
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A INTERAÇÃO DA CONSCIN, LÚCIDA OU INCONSCIENTE, SADIA OU DOENTIA, É POSSÍVEL COM A AUSÊNCIA, A FALTA, A DEFICIÊNCIA, A CARÊNCIA, A PERDA, A SOMBRA, O REFLEXO E ATÉ COM O TRAFAL.
Questionologia. Você admite a interação apenas temporária entre a própria consciência
e o corpo humano? Ou se julga ser o próprio corpo humano?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 103, 126, 248 e 402.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 173 e 226.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 206 e 390.
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INTERAÇÃO EVOLUTIVA
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interação evolutiva é a condição evoluída, sutil, da aproximação máxima, quase simbiótica, de contiguidade, do primeiro contexto, preliminar, de manifestação consciencial, com o segundo contexto, complementar, culminando na completude do corpo de determinada conquista evolutiva, específica da intraconsciencialidade da consciência, seja conscin ou
consciex.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação deriva também do idioma Latim, actio, “ação, movimento; feito, obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo, auto; discurso, enredo”, e esta de agere,
“obrar, agir”. Surgiu no Século XIII. O termo evolutiva provém do idioma Francês, evolutif. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Interação conceitual progressiva; Interaciologia. 2. Integração evolutiva. 3. Pré-requisito evolutivo. 4. Intrarrelação progressiva.
Neologia. As 3 expressões compostas interação evolutiva, mininteração evolutiva
e maxinteração evolutiva são neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 1. Separação involutiva. 2. Desconexão intelectiva.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; os ortopensenes; o holopensene
pessoal da ortopensenidade.
Fatologia: o avizinhamento cognitivo; a bissociação progressiva; o pré-requisito motor
motivador; a ideia central em andamento; a continuação do megafoco; a progressão intelectiva
ascendente; a intensificação progressiva do conceito; as nuanças mentaissomáticas máximas;
a microtomia conteudística.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Tecnologia: a reação em cadeia técnica.
Binomiologia: o binômio tacon-tares; o binômio crise-crescimento.
Interaciologia: a interação evolutiva.
Holotecologia: a sincronoteca; a correlacionoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Interaciologia; a Evoluciologia; a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Cosmovisiologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto.
Masculinologia: o autopesquisador; o inversor; o reciclante; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
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Femininologia: a autopesquisadora; a inversora; a reciclante; a epicon lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens energoexpositor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininteração evolutiva = o conjunto Teaticologia-Verbaciologia; maxinteração evolutiva = o conjunto Coerenciologia-Ortopensenologia.
Reações. De acordo com a Conscienciometrologia, pode-se interpretar a interação evolutiva ao modo dos crescendos, ou reações pessoais em desenvolvimento sadio, por exemplo: Conscienciometrologia / Consciencioterapia.
Pré-requisito. Na análise da Paracronologia, a interação evolutiva pode ser definida de
conformidade com a técnica do primeiro tempo evolutivo na qual a primeira manifestação, preliminar, é praticamente o pré-requisito para a segunda, por exemplo: Taxologia / Enumerologia do
tema pesquisístico.
Andaime. Pelos conceitos da Autopesquisologia, em algumas instâncias, a primeira manifestação preliminar, na interação evolutiva, é empregada ao modo de andaime consciencial, por
exemplo: Anomalia / Singularidade.
Obsolescência. Do ponto de vista da Evoluciologia, até certo ponto, a manifestação
consciencial preliminar, em muitos contextos, torna-se anacrônica ou obsoleta, por exemplo: Surpreendência / Breakthrough.
Orbitação. No âmbito da Holomaturologia, a segunda realidade, culminante, até consolidar-se na intraconsciencialidade da consciência, orbita sobre a influência da realidade preliminar.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 13
interações evolutivas ou aproximações extremamente contíguas, com assemelhações e não identificações exatas – algumas já citadas –, contudo constituindo realidades de nuanças diferentes,
apresentando abordagens relevantes imperdíveis para pesquisas conscienciológicas, pertinentes
e oportunas:
Tabela – Interações Evolutivas
Nos

Preliminares

01.

Anomalia (Anormalidade)



Singularidade (Superdotação)

02.

Autodesconfiômetro



Autocrítica Racional

03.

Coerenciologia (Sensatez)



Ortopensenologia (Cosmoeticologia)

04.

Conscienciometrologia (Avaliação)



Consciencioterapia (Remissão)

05.

Desassediologia



Despertologia (Ser desperto)

06.

Extrapolacionismo (Upgrade)



Ciclo de Primeneres (Cipriene)

07.

Heuristicologia (Neologística)



Verpons (Verdades relativas)

08.

Interiorose (Mundinho)



Apriorismose (Passadologia)

09.

Inventariologia (Autavaliação)



Recexologia (Recin pessoal)

10.

Surpreendência Positiva



Breakthrough (Rompimento de frente)

Culminações
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Nos

Preliminares

Culminações

11.

Taxologia (Categorias)



Enumerologia (Listagens)

12.

Teaticologia (Teoria + vivência)



Verbaciologia (Autoverbação)

13.

Tudologia (Cosmismo)



Cosmoconscienciologia (Fenômeno)

Parafenomenologia. Segundo a Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
10 condições evolutivas decorrentes, mais avançadas, de níveis experienciais específicos, básicos,
desencadeantes, da conscin lúcida, homem ou mulher, demonstrando as categorias da interatividade desenvolvida, refinada, no universo da Parafenomenologia, factíveis de serem alcançadas
por quaisquer consciências automotivadas:
01. Extrapolacionismo parapsíquico: tem início a partir da interassistencialidade
pessoal.
02. Cipriene: tem início, evidentemente, a partir da primener pessoal.
03. Automegaeuforização: tem início, obviamente, a partir da euforin pessoal.
04. Tenepes: tem início a partir das energias conscienciais (ECs) do estado vibracional
(EV).
05. Ofiex: Tem início a partir das práticas diárias da tenepes.
06. Autodesperticidade: tem início a partir das desassimilações energéticas simpáticas
(desassins).
07. Semiconsciexialidade: tem início a partir da ofiex pessoal funcionante.
08. Teleguiamento autocrítico: tem início a partir da condição de minipeça lúcida,
interassistencial, multidimensional.
09. Serenologia: tem início a partir das tarefas do evoluciólogo, homem ou mulher.
10. Consciex Livre: tem início a partir da condição evolutiva do Serenão, homem ou
mulher.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação evolutiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
02. Andaime consciencial: Evoluciologia; Nosográfico.
03. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Consciência podálica: Evoluciologia; Nosográfico.
05. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
06. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
07. Grupo de neoideias: Mentalsomatologia; Neutro.
08. Hibridismo: Comunicologia; Neutro.
09. Interação essência-acidente: Mentalsomatologia; Nosográfico.
10. Nuança: Experimentologia; Neutro.
11. Primeiro tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
12. Técnica do crescendo: Comunicologia; Neutro.

A INTERATIVIDADE EVOLUTIVA VEM DEMONSTRAR, MAIS
CLARAMENTE, A COMPLEXIDADE DOS PASSOS EVOLUTIVOS DA CONSCIÊNCIA, ASSENTADA NA VOLICIOLOGIA,
NA INTENCIONOLOGIA E NA AUTODISCERNIMENTOLOGIA.
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Questionologia. Você já empregou as interações evolutivas na própria avaliação conscienciométrica? Quais resultados obteve?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 139.
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INTERAÇÃO

FARTUROLOGIA-DESPERDICIOLOGIA
(DISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A interação Farturologia-Desperdiciologia é a influência mútua ou ação
recíproca das condições de fartura material, informacional e de oportunidades evolutivas na contemporaneidade, e a resposta de despriorização, negligência, banalização e desperdício das conscins ainda incautas, homens ou mulheres, integrantes da Socin Patológica.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo inter procede do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no
espaco de”. A palavra ação deriva também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito;
obra; negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, de agere,
“obrar; agir”. Surgiu no Século XIII. O termo interação apareceu no Século XX. O termo fartura
vem igualmente do idioma Latim, fartura, “engorda; ceva; ação de encher; enchimento”. Surgiu
no Século XV. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte;
tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O vocábulo desperdício provém do
idioma Latim, disperditio, “perdição; destruição; ruina”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Interação fartura-desperdício. 2. Interação prodigalidade-perdularismo. 3. Interação Era da Fartura–Era do Esperdício. 4. Binômio opulência-esbanjamento.
Neologia. As 3 expressões compostas interação Farturologia-Desperdiciologia, mininteração Farturologia-Desperdiciologia e maxinteração Farturologia-Desperdiciologia são neologismos técnicos da Discernimentologia.
Antonimologia: 1. Interação recebimentos-retribuições. 2. Interação escassez-desperdício. 3. Antagonismo Carenciologia / Farturologia.
Estrangeirismologia: o waste of time e energias nas redes sociosas da Internet; o dolce
far niente antiproéxico dos procrastinadores das gescons tarísticas.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência do aproveitamento dos aportes evolutivos.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Desperdiçadores: analfabetos evolutivos. Socin Patológica: Desperdiciolândia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Antidesperdiciologia; o holopensene pessoal do
perdularismo antievolutivo; o holopensene grupal do esbanjamento dos aportes existenciais; a ausência de lucidopensenes; a carência de lucidopensenidade; a pensenidade dispersiva; o holopensene da opulência inútil.
Fatologia: a fartura de informações; o excesso de estímulos sociais; a dispersão frente
a tantas possibilidades de escolha, podendo levar ao desvio de proéxis; a avalanche tecnológica
crescente demandando o binômio hiperconsumo-megadescarte; a profusão de canais da TV paga
em detrimento da qualidade dos conteúdos veiculados; o movimento planetário do consumo
responsável; a autodeterminação em evitar o consumo de banalidades atraentes; a necessidade do
desperdiciômetro a exemplo do impostômetro; as superlotações de conscins nas grandes metrópoles desperdiçando horas nos deslocamentos diários; as superlotações de adolescentes nos shopping centers, matando tempo; as superlotações de adeptos nos templos religiosos esnobando o princípio da descrença (PD); as superlotações de internos nas instituições totais perdendo a própria
dignidade; as superlotações de fanáticos de toda ordem nas sociedades radicais, desperdiçando
a oportunidade de evoluir; as superlotações de alunos nos cursos universitários, denotando a priorização na auteducação; as almejadas superlotações de intermissivistas nas Instituições Conscien-
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ciocêntricas (ICs) fomentando a Era Consciencial; a utilização inteligente da Farturolândia pró-evolutiva do Terceiro Milênio.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a superpopulação
de consciexes assistíveis lotando ambientes baratrosféricos; a fartura de consciexes amparadoras
registradas na Parelencologia da Cognópolis Foz do Iguaçu (Ano-base: 2013); o crescente número de consciexes compondo as paraturmas dos Cursos Intermissivos (CI) pré-ressomáticos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Farturologia-Exaustivologia; o sinergismo das escolhas
evolutivas lúcidas; o sinergismo tendências demográficas–escolhas individuais–ações coletivas.
Principiologia: o princípio do sabendo usar não irá faltar; o princípio cosmoético da
frugalidade existencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) construído mediante as autopriorizações evolutivas; os códigos de defesa do consumidor; o código grupal de Cosmoética (CGC)
enquanto profilaxia aos abusos coletivos de toda ordem.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria das consréus; a teoria da
reurbex; a teoria da fartura das energias conscienciais; a teoria da Era da Fartura; a teoria do
vazio existencial enquanto contrassenso perante as megaoportunidades interassistenciais.
Tecnologia: a técnica da veste única; a técnica da banana technique perante os modismos irracionais; a técnica das 50 vezes mais aproveitando a abastança de dicionários do Holociclo; a técnica de mais 1 ano de vida otimizando ao máximo o aproveitamento útil da própria vida.
Voluntariologia: os voluntários da Conscienciologia teatizando o antidesperdício evolutivo; os voluntários das organizações voltadas à preservação dos bens naturais comuns; os voluntários otimizando a própria Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) ao aproveitarem a fartura de ICs;
o voluntariado tarístico na contramão do desperdício da própria ressoma.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Proexistas; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia.
Efeitologia: o efeito da Era da Fartura na dispersão do jovem inversor; os efeitos do
desperdício de alimentos no combate à fome no planeta.
Neossinapsologia: a evitação dos desperdícios antiproéxis gerando neossinapses.
Ciclologia: o ciclo uso-abuso da Natureza; o ciclo das autossuperações perante as próprias procrastinações; o ciclo utilizar-reciclar-reutilizar.
Enumerologia: o acúmulo; a enxurrada; a exuberância; a exorbitância; a multidão;
o mundaréu; a abastança. A escassez; a carência; a pouquidade; a carestia; a exiguidade; a insuficiência; a privação. O desperdício; a perda; o esbanjamento; o perdularismo; o desaproveitamento; a esnobação; a gastança.
Binomiologia: o binômio emoção-compulsão na raiz do consumismo; o binômio autocontrole-autodiscernimento; o binômio luxo-lixo; o binômio tacon-tares; o binômio tolicionário
de modismos–tolicionário afetivo; o binômio moderação-sofreguidão; o binômio imaturidade-compulsividade; o binômio conscin large–conscin miserê.
Interaciologia: a interação Farturologia-Desperdiciologia; a interação ócio-desperdício.
Crescendologia: o crescendo dos desperdícios nas instituições públicas; o crescendo da
evasão de recursos nas organizações corruptas; o crescendo do aproveitamento lúcido das oportunidades evolutivas.
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Trinomiologia: o trinômio Era da Supercomunicação–Era do Superconsumismo–Era
da Fartura; o trinômio motivação-trabalho-lazer aplicado à Gesconologia Pessoal, evitando o autodesperdício; o trinômio autocontrole-autodisciplina-autodomínio; o trinômio profilaxia-preservação-longevidade; o trinômio pessoa-grupo-coletividade; o trinômio consumismo-capitalismo-desperdício; o trinômio Ética-Bioética-Cosmoética; o trinômio medo líquido–vida líquida–modernidade líquida.
Antagonismologia: o antagonismo excesso de patopensenes / excassez de ortopensenes;
o antagonismo obesidade / esqualidez; o antagonismo moderação / compulsão; o antagonismo
esbanjamento / carência; o antagonismo sentido da vida / vazio existencial; o antagonismo superpopulação / subpovoamento; o antagonismo poupar / desperdiçar.
Paradoxologia: a condição paradoxal de quem se contenta com o pouco material efêmero para alcançar o muito consciencial permanente; o paradoxo de a Internet poder proporcionar
megafartura informacional útil e, concomitante, ser instrumento de megadesperdício de tempo
e energias.
Politicologia: as políticas mundiais de uso racional da água potável; as políticas públicas
de controle da natalidade; as políticas de segurança alimentar; as políticas de saúde no combate ao
excesso de peso (obesidade); a necessidade de implantação da lucidocracia quanto à interação
sustentável com o planeta Terra; a autodiscernimentocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço ao comprar e descartar sem reciclar; a lei do maior
esforço em valorizar cada recebimento pró-evolutivo; as leis de proteção do consumidor; .
Filiologia: a comunicofilia; a sociofilia; a conviviofilia; a autofilia; a carência de
proexofilia; a falta de discernimentofilia; a necessidade de evoluciofilia.
Fobiologia: a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da pressa; a síndrome do hiperconsumismo; a síndrome da compulsão alimentar; a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da robotização existencial.
Mitologia: o mito do ter para ser; o mito da inesgotabilidade dos bens naturais.
Holotecologia: a pseudoteca; a criticoteca; a superlativoteca; a controversioteca; a cognoteca; a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Discernimentologia; a Farturologia; a Desperdiciologia; a Proexologia; a Exaustivologia; a Sociologia; a Economia; a Geopolítica; a Evoluciologia; a Cronêmica; a Proxêmica.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin operosa; a conscin prudente.
Masculinologia: o desperdiçador; o perdulário de trafores; o esbanjador; o ignorante
evolutivo; o abastado; o consumidor responsável; o proexista atilado; o inversor priorizador; o reciclante com megafoco.
Femininologia: a desperdiçadora; a perdulária de trafores; a esbanjadora; a ignorante
evolutiva; a abastada; a consumidora responsável; a proexista atilada; a inversora priorizadora;
a reciclante com megafoco.
Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens dilapitador; o Homo sapiens
inordinatus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens conscientialis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens invulgaris.
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V. Argumentologia
Exemplologia: mininteração Farturologia-Desperdiciologia = a produção crescente de
alimentos no Planeta e o maciço esperdício de nutrientes na alimentação fast food; maxinteração
Farturologia-Desperdiciologia = a abastança de recursos mentaissomáticos facilitadores da escrita tarística e o ainda reduzido número de neoautores publicados na CCCI (Ano-base: 2013).
Culturologia: a cultura da superficialidade; a cultura do descartável; a cultura da banalização dos recebimentos; a cultura do consumo irrefreado; a cultura intraficalista; a cultura
do ter; a cultura da irracionalidade.
Nutrição. Segundo relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e
Agricultura (FAO), de setembro de 2013, 1 em cada 3 alimentos é desperdiçado em todo Planeta,
representando prejuízo de 750 bilhões de dólares anuais.
Demografia. Relatório da ONU de 2013 sobre a população mundial indica a possibilidade de, no ano de 2050, a Terra possuir 9,7 bilhões de habitantes. Desse montante, existe hipótese
de o Continente Africano possuir a quarta parte desse contingente populacional. A fartura de
conscins ressomadas na quinta década do Século XXI poderá ser indicativa do êxito, ainda parcial
da reurbex em curso?
Desviaciologia. Perante a abastança de cenários conscienciocêntricos possíveis para a realização da proéxis pessoal e grupal, nesse momento e em períodos vindouros, o mais grave fator
de risco aos intermissivistas titubeantes pode oscilar entre a dispersão de esforços conscienciais
ou ainda a decidofobia perante a Farturologia, gerando a Autodesperdiciologia.
Taxologia. Sob a ótica da Farturologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 30 realidades enunciadoras, entre homeostáticas e nosográficas, da atual situação de abastança (Ano-base: 2013), a exigir autodiscernimento por parte das conscins atiladas quanto à Autopriologia.
A. Homeostáticas.
01. Fartura de argumentos da Conscienciologia.
02. Fartura de artefatos do saber (Cogniciologia).
03. Fartura de cognopolitas.
04. Fartura de consciexes amparadoras (Paraelencologia).
05. Fartura de conscins-cobaias.
06. Fartura de dicionários.
07. Fartura de dinâmicas parapsíquicas.
08. Fartura de energias imanentes (Balneariologia).
09. Fartura de evolucientes.
10. Fartura de neologismos.
11. Fartura de neoverbetógrafos (Enciclopediologia).
12. Fartura de ortopensatas.
13. Fartura de teletertulianos.
14. Fartura de tenepessistas.
15. Fartura de tertúlias (Debatologia).
16. Fartura de verpons.
B. Nosográficas.
17. Fartura de belicistas.
18. Fartura de conseneres.
19. Fartura de consréus.
20. Fartura de egos siderados.
21. Fartura de eunucos intelectuais.
22. Fartura de fanáticos religiosos.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Fartura de obesos.
Fartura de patopensenes.
Fartura de pedófilos.
Fartura de radicais-livres.
Fartura de resíduos não-degradáveis.
Fartura de síndromes.
Fartura de sociopatas.
Fartura de tolicionários.

Tipologia. Segundo a Tudologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 46 tipos de desperdício ainda verificáveis na contemporaneidade, passíveis de revelarem a complexidade da interação Farturologia-Desperdiciologia:
01. Água.
02. Alimentos.
03. Autopesquisas.
04. Autorreflexões.
05. Bens materiais.
06. Bibliotecas públicas.
07. Clariaudiências.
08. Clarividências.
09. Colégios Invisíveis.
10. Combustíveis.
11. Companhias.
12. Conhecimento.
13. Conversas.
14. Convites.
15. Cortesias.
16. Cursos.
17. Dinheiro.
18. Energias.
19. Heranças.
20. Insights.
21. Laboratórios conscienciológicos.
22. Livros.
23. Neossinapses.
24. Nutrientes.
25. Opiniões.
26. Oportunidades.
27. Órgãos (não doados).
28. Orientações.
29. Palestras.
30. Papel.
31. Parapsiquismo.
32. Princípios pessoais.
33. Racionalidade.
34. Reencontros.
35. Refutações.
36. Remédios.
37. Revisões.
38. Roupas.
39. Superdotados.
40. Talentos.
41. Técnicas evolutivas.
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42.
43.
44.
45.
46.
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Tempo.
Tertúlias.
Valores pessoais.
Voluntariado.
Voz.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação Farturologia-Desperdiciologia, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acumulabilidade: Experimentologia; Neutro.
02. Análise: Autodiscernimentologia; Neutro.
03. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
04. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
05. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Desperdício: Ecologia; Nosográfico.
07. Esbanjamento consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
08. Evitação do autodesperdício: Autoproexologia; Homeostático.
09. Fartura: Intrafisicologia; Neutro.
10. Frugalidade complexa: Holomaturologia; Homeostático.
11. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
12. Paradoxo da esperteza: Cosmoeticologia; Nosográfico.
13. Poupança existencial: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
15. Pseudobem: Autodiscernimentologia; Nosográfico.

A INTERAÇÃO FARTUROLOGIA-DESPERDICIOLOGIA ELUCIDA O ATUAL MOMENTO DA SOCIN, VINCADO PELO
ANTIDISCERNIMENTO PERANTE A MEGAOPORTUNIDADE
DE ACELERAÇÃO EVOLUTIVA E RECÉXIS PLANETÁRIA.
Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com a atual fartura de aportes
existenciais? Ainda desperdiça recursos e trafores ou aproveita as janelas de oportunidades evolutivas abertas diuturnamente?
Bibliografia Específica:
1. Bauman, Zygmunt; Modernidade Líquida (Liquid Modernity); trad. Plínio Dentzein; 258 p.; 5 caps.;
1 E-mail; 1 microbiografia; 1 website; 124 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Zahar; Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 64 a 149.
2. Idem; Vidas Desperdiçadas (Wasted Lives); trad. Carlos Alberto Medeiros; 170 p.; 4 caps.; 129 refs.; alf.;
21 x 14 cm; br; Zahar; Rio de Janeiro, RJ; 2005; páginas 117 a 164.
3 Diamandis, Peter H.; & Kotler, Steven; Abundância: O Futuro é Melhor do que você imagina
(Abundance: The Future is better than your think); revisora Lizete Mercadante Machado; trad. Ivo Korytowski; 424 p.;
6 partes; 19 caps.; 13 citações; 6 enus.; 2 fotos; 63 gráfs.; 3 ilus.; 5 mapas; 2 microbiografias; 12 tabs.; posf.; 797 notas;
1 apênd.; alf.; 23 x 15,5 cm; br.; HSM Editora; São Paulo, SP; 2012; páginas 111 a 146.
4. Waldo, Vieira 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 Iguacu, PR; 2004; páginas 685 a 932.

E. M. M.
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INTERAÇÃO FISIOLOGIA-PARAFISIOLOGIA
(HOLOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interação Fisiologia-Parafisiologia é o conjunto de influências multidimensionais recíprocas entre o funcionamento dos órgãos somáticos (Somatologia) e os demais
veículos de manifestação da consciência (Holossomatologia).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O termo fisiologia deriva do idioma Latim, physiologia, “investigação sobre as coisas da Natureza”. Apareceu em 1612. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por intermédio
de; para além de”.
Sinonimologia: 01. Interação interveicular. 02. Interação holossomática. 03. Parafuncionamento holossomático. 04. Interação Biofisiologia-Parabiofisiologia. 05. Influências holossomáticas recíprocas. 06. Ação interveicular mútua. 07. Intercâmbio constante soma-holossoma.
08. Mutualidade intersomática interdimensional. 09. Interdependência multiveicular. 10. Reciprocidade paraorganísmica.
Neologia. As 3 expressões compostas interação Fisiologia-Parafisiologia, interação Fisiologia-Parafisiologia imatura e interação Fisiologia-Parafisiologia madura são neologismos
técnicos da Holossomatologia.
Antonimologia: 01. Interação intrassomática. 02. Interação intervisceral. 03. Interação
interchacral. 04. Interação consciência-Cosmos. 05. Parafisiologia consciencial. 06. Intercâmbio
interpessoal. 07. Antifisiologia somática. 08. Parafisiologia psicossomática. 09. Fisiologia vegetal. 10. Afisiologia.
Estrangeirismologia: o modus operandi do holossoma; o continuum extrafisicalidade-intrafisicalidade.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às pesquisas da Parafisiologia Holossomática.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares capazes de sintetizar o tema:
– Priorizemos a parassaúde. Respeitemos nosso holossoma.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das investigações holossomáticas; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os metapensenes; a metapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os
morfopensenes; a morfopensenidade; a autoimunidade holossomática frente às pressões holopensênicas espúrias; a patopensenidade nutrindo o bloqueio cortical; a homeostase holossomática derivada da ortopensenização habitual.
Fatologia: as repercussões somáticas derivadas da Parafisiologia; o ato de saber levar de
eito os próprios veículos de manifestação; a saúde somática influenciada pelos demais corpos;
o excessivo condicionamento somático ofuscando a realidade multiveicular; o autocídio enquanto
megaexemplo antiparafisiológico; o nível de harmonia do holossoma pessoal; os cuidados somáticos urbi et orbi, hic et nunc; a manutenção lúcida, dinâmica, digna e sadia da vida humana.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal enquanto campainha extrafísica; os reflexos parafisiológicos; o paracérebro enquanto modelo organizador e mantenedor holossomático; o energossoma como interface interdimensional interveicular; os inúmeros pontos de paraconexão energética entre o soma
e o energossoma; a Parafisiologia sendo mais duradoura quando comparada à Fisiologia; a parafisiologia dos veículos de manifestação permitindo a projetabilidade lúcida (Descoincidenciologia);
a dimener enquanto janela parafenomenológica; as pesquisas da Ectoplasmologia; o pararrejuvenescimento da consciex lúcida; os ajustes holossomáticos parafisiológicos necessários à conscin-cobaia sensitiva dedicada aos trabalhos da Prematernologia; as consciexes Serenonas já capazes
de dominar cosmoeticamente a Parafisiologia do holossoma (pré-CL); as investigações parafisiológicas atacadistas atinentes à Policonscienciologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico assimilação energética antipática–contágio
microbiano; o sinergismo parafisiológico genopensenidade–recuperação de cons; o sinergismo
soltura energética–hiperacuidade consciencial; o sinergismo exercício físico–estado vibracional;
o sinergismo consciência-energia; o sinergismo sentidos somáticos–percepções extrassensoriais–
–atributos mentais; o sinergismo ambidestrismo–sangue tipo O (doador universal)–interassistencialidade; o sinergismo Parafisiologia Holossomática–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Principiologia: o princípio da evolutividade consciencial através da Holossomatologia;
o princípio cosmoético de sempre se respeitar a Fisiologia; o princípio da omissuper aplicado às
tentações holossomáticas onipresentes; o princípio de a função fazer o órgão; o princípio da empatia evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da prioridade compulsória (PPC) aplicado ao esmero holossomático.
Codigologia: os cuidados holossomáticos inseridos no código pessoal de Cosmoética
(CPC).
Teoriologia: a teoria dos Serenões; a teoria do macrossoma; a teoria da fartura das
energias; a teoria dos poderes conscienciais; a teoria da carga de energia vital; a teoria das inversões conscienciais; a teoria da Teleobiotipologia.
Tecnologia: a técnica de autorreflexão de 5 horas; a técnica da megaeuforização; as
técnicas de mobilização básica das energias (MBE); as paratécnicas bioenergéticas utilizadas
nas dinâmicas parapsíquicas da Conscienciologia; a técnica da desassim (EV); a técnica projetiva do dióxido de carbono (CO2); a técnica da relaxação muscular psicofisiológica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico do Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da
imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafisiologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Parapatologia; o Colégio Invisível da Parassemiologia; o Colégio Invisível da Holossomatologia; o Colégio Invisível da Paracirurgia.
Efeitologia: o efeito crítico da voliciolina na reestruturação parafisiológica (remissão)
dos megatrafares; a homeostase holossomática enquanto efeito da imperturbabilidade consciencial; o efeito da desintoxicação energética (EV) no aumento da lucidez consciencial; os efeitos
seriexológicos das imaturidades somáticas; os efeitos tangíveis e intangíveis da ectoplastia.
Neossinapsologia: os extrapolacionismos parapsíquicos permitindo neossinapses interassistenciais; o arco voltaico craniochacral predispondo neossinapses; as vivências multidimensionais, interassistenciais, da prática da tenepes fomentando neossinapses acerca do parafuncionamento holossomático.
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Ciclologia: o ciclo bioenergético coronochacra-frontochacra desintoxicando o próprio
cérebro; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) depurando a parafisiologia do próprio holossoma;
o ciclo evolutivo Afisiologia-Fisiologia; o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo descoincidência vígil–
–irrompimento do psicossoma; o ciclo de primaveras energéticas (cipriene); as mudanças fisiológicas envolvidas em cada ciclo etário humano.
Enumerologia: a parafisiologia dos chacras; a parafisiologia do cordão de prata; a parafisiologia do macrossoma; a parafisiologia do paramicrochip; a parafisiologia da desperticidade; a parafisiologia do paracérebro; a parafisiologia da ortopensenização.
Binomiologia: o binômio frontochacra-taquipsiquismo; o binômio efeito Hulk–ectoplasmia; o binômio estética somática–sedução holossomática; o binômio temperamento-holossoma;
o binômio intencionalidade-parapsicosfera; o binômio paracicatrização-pararregeneração; o binômio remissão nosológica–rejuvenescimento somático; o binômio autoinventariograma holossomático–autoidentificação retrosseriexológica.
Interaciologia: a interação Fisiologia-Parafisiologia; a interação Parafisiologia-Paragenética; a interação Parafisiologia-Paratecnologia; a interação interchacral; a interação superfície terrestre–geoenergia–plantochacras–sexochacra; a interação paragenética retrossoma-neossoma; a interação memória cerebral–memória integral; a interação charme-energia; a interação
energia yin–energia yang.
Crescendologia: o crescendo maturidade biológica–holomaturidade; o crescendo orgasmo-holorgasmo; o crescendo saúde física–saúde holossomática–saúde consciencial; o crescendo euforin-megaeuforização-cosmoconsciência; o crescendo Intraconscienciologia-Policonscienciologia; o crescendo paradigma eletronótico–paradigma consciencial; o crescendo consciênçula-Serenão; o crescendo adaptaciofilia-autoproéxis-compléxis.
Trinomiologia: o trinômio cérebro-coronochacra-paracérebro; o trinômio ATP (adenosinatrifosfato)-EC (energia consciencial)-EI (energia imanente); o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; o trinômio porte–autoridade cosmoética–força presencial; o trinômio peso-altura-biotipo; o trinômio nervos cranianos–esfenoide–neuroectoplasmia; a Parafisiologia holossomática envolvida na conquista do trinômio personalidade atual–identidade extra–personalidade
consecutiva (trio ínsito).
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio
somático sangue-linfa-líquor-lágrima-saliva-sinóvia; o polinômio célula-citoplasma-mitocôndria-ectoplasma.
Antagonismologia: o antagonismo Fisiologia / Parapatologia; o antagonismo maturidade sexossomática / vampirismo bioenergético; o antagonismo porão consciencial / primener;
o antagonismo matéria / consciência; o antagonismo herança genética / herança paragenética;
o antagonismo hipocondria / serenismo; o antagonismo coronochacra / sexochacra; o antagonismo canga assediadora / nucalchacra livre.
Paradoxologia: o paradoxo da taquirritmia consciencial parasserena; o paradoxo holossomático; o paradoxo parafenomenológico do monólogo psicofônico; o paradoxo desassediador; o paradoxo imunológico; o paradoxo de a conquista da homeostase holossomática de determinada conscin poder representar a melhoria direta e indireta na qualidade de vida de várias
outras consciências, intra e extrafísicas; o paradoxo na Para-Hemostasia do corte sem sangue
(Paracirurgia).
Politicologia: a discernimentocracia; a interassistenciocracia.
Legislogia: as leis da Parafisiologia.
Filiologia: a cognofilia.
Fobiologia: a prevenção quanto à neofobia cristalizada do apriorismo biomédico eletronótico.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome da ectopia afetiva (SEA) ou dos amores errados; a prevenção da síndrome do ansiosismo; a evitação da síndrome metabólica.
Maniologia: o combate à nosomania; o esclarecimento quanto à riscomania; a autoprofilaxia frente à mania de doenças (hipocondria).
Mitologia: o mito do sangue azul.
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Holotecologia: a somatoteca; a anatomoteca; a nosoteca; a energoteca; a energossomatoteca; a holossomatoteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Holossomatologia; a Fisiologia; a Parafisiologia; a Afisiologia;
a Holofisiologia; a Interdimensiologia; a Intrafisicologia; a Somatologia; a Macrossomatologia;
a Extrafisicologia; a Semiconsciexologia; a Homeostaticologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex.
Masculinologia: o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente;
o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o fisiologista; o parafisiologista; o parageneticista.
Femininologia: a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente;
a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a fisiologista; a parafisiologista; a parageneticista.
Hominologia: o Homo sapiens functionalis; o Homo sapiens holophysiologus; o Homo
sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens adaptator; o Homo
sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens multidimensionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação Fisiologia-Parafisiologia imatura = o conjunto de influências
da conscin eletronótica vivenciadora do cascagrossismo e do autocídio lento; interação Fisiologia-Parafisiologia madura = o conjunto de influências da conscin intermissivista lúcida, tenepessista veterana, vivenciadora da homeostase holossomática.
Culturologia: a cultura conscienciológica da Megacogniciologia Evolutiva.
Cosmovisão. Atinente a Holossomatologia, eis listados abaixos na ordem alfabética, 100
tipos de interações entre a Fisiologia e a Parafisiologia, incluindo eventuais parafenômenos e pararrealidades intervenientes, a fim de ilustrar e expandir o tema em debate:
01. Interação adrenalina-cardiochacra.
02. Interação amígdala cerebral–psicossoma.
03. Interação audição-clauriaudiência.
04. Interação barba-laringochacra.
05. Interação biotipo-parapsicosfera.
06. Interação boca-laringochacra.
07. Interação bom humor–cardiochacra.
08. Interação bulbo (medula oblonga)–cordão de prata.
09. Interação cabeça–sinalética parapsíquica.
10. Interação célula-ectoplasmia.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Interação cenho-frontochacra.
Interação cenho-retrossoma.
Interação cerebelo–exteriorização energética.
Interação cerebelo-psicografia.
Interação cerebelo-sexochacra.
Interação cérebro-neuroectoplasma.
Interação cérebro-pangrafia.
Interação cérebro-pensenidade.
Interação cóclea–sinalética parapsíquica.
Interação coluna vertebral–força presencial.
Interação coração-cardiochacra.
Interação córtex pré-frontal–frontochacra.
Interação deltoide–dragona parapsíquica.
Interação deltoide-projetabilidade.
Interação digestão–absorção energética.
Interação DNA-macrossoma.
Interação DNA-Paragenética.
Interação dor-paranestesia.
Interação ducto torácico (sistema linfático)–cardiochacra.
Interação emoção-psicossoma.
Interação encéfalo-paramicrochip.
Interação endorfina-megaeuforização.
Interação esfenoide-ectoplasmia.
Interação fácies-parapsicosfera.
Interação fâneros-energossoma.
Interação fibroblastos (cicatrização)-paracicatrização.
Interação garganta-cardiochacra.
Interação gessom (gestação somática)-umbilicochacra.
Interação glabela-frontochacra.
Interação hipófise-frontochacra.
Interação hipotálamo-coronochacra.
Interação imunidade-desperticidade.
Interação imunidade-esplenicochacra.
Interação imunidade-macrossoma.
Interação laringe-psicofonia.
Interação língua-xenoglossia.
Interação líquor-neuroectoplasmia.
Interação mamas-cardiochacra.
Interação mãos–sensoriamento energético.
Interação marcha–força presencial.
Interação marcha-paragenética.
Interação membro físico–psicossoma.
Interação memória-mentalsoma.
Interação memória-retromemória.
Interação musculatura facial–exteriorização energética.
Interação músculo-ectoplasmia.
Interação neocórtex–megacons paracerebrais.
Interação Neurofisiologia-Paracerebrologia.
Interação neuroléxico-pangrafia.
Interação nuca–acoplamento consciencial.
Interação olfato-olorização.
Interação olhos–força presencial.
Interação olhos-frontochacra.
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
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Interação orgasmo-holorgasmo.
Interação ovários-ginoectoplastia.
Interação pares cranianos–sinalética parapsíquica.
Interação pele-energossoma.
Interação peso corporal–autodefesa energética.
Interação pés-sexochacra.
Interação pineal-coronochacra.
Interação pineal-frontochacra.
Interação plaquetas–para-hemostasia.
Interação plástica (estética)–sex appeal (magnetismo).
Interação plexo solar–umbilicochacra.
Interação pressão arterial–energossoma.
Interação pulmões-cardiochacra.
Interação quiasma óptico–clarividência.
Interação quironomia (maneirismo)–retrossoma (paragenética).
Interação respiração–decolagem psicossômica.
Interação rins (néfrons)–desassimilação energética (energodiálise).
Interação sexualidade-laringochacra.
Interação sexualidade-nucalchacra.
Interação sexualidade-umbilicochacra.
Interação sinapse cerebral–arco voltaico.
Interação sinapse cerebral–inspiração extrafísica.
Interação sistema circulatório–sistema energético.
Interação sistema linfático–sistema energético.
Interação sono–descoincidência holossomática.
Interação sorriso-laringochacra.
Interação testículos-androectoplastia.
Interação timo-cardiochacra.
Interação tímpano–sinalética parapsíquica.
Interação tireoide-laringochacra.
Interação tonsila palatina (amígdalas)–laringochacra.
Interação trágus-coronochacra.
Interação vestíbulo–sinalética parapsíquica.
Interação vestíbulo–volitação extrafísica.
Interação voz-cardiochacra.
Interação voz-laringochacra.
Interação voz-sexochacra.

Interação. Consoante a Evoluciologia, o nível de excelência no cuidado holossomático,
além de espelhar o patamar maturológico da intraconsciencialidade, reflete também o grau de inteligência grupocármica ou a qualidade da interconsciencialidade vivida.
Paradoxo. Tal condição, aparentemente paradoxal, assenta-se em, pelo menos, duas realidades abaixo enumeradas na ordem funcional:
1. Consciências. O fato de ninguém viver sozinho. Assim, se determinada conscin melhora, várias outras são beneficiadas direta ou indiretamente, intra e extrafisicamente. Autassistência impõe heterassistências.
2. Holopensene. O fato de o holopensene baratrosférico ainda predominar na intrafisicalidade (Ano-base: 2011). Desse modo, a qualificação da homeostase holossomática pessoal fornece exemplos terapêuticos teáticos contra a desarmonia vigente, ajudando a depurar, mesmo em silêncio, o clima patopensênico grupal. Recins incitam reurbanizações.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação Fisiologia-Parafisiologia, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Afisiologia: Parafisiologia; Homeostático.
02. Antifisiologia humana: Parafisiologia; Nosográfico.
03. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
05. Autorremissão avançada: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
06. Conexão interdimensional: Conexologia; Neutro.
07. Conscienciofilia: Conscienciometrologia; Homeostático.
08. Estágio holossomático: Holossomatologia; Neutro.
09. Estigma paragenético: Parageneticologia; Nosográfico.
10. Holofisiologia: Cosmovisiologia; Neutro.
11. Impossibilidade holossomática: Holossomatologia; Neutro.
12. Macrossomatologia: Somatologia; Homeostático.
13. Paracerebrologia: Holossomatologia; Homeostático.
14. Paradoxo holossomático: Holossomatologia; Neutro.
15. Soma: Somatologia; Neutro.

O DOMÍNIO CONSCIENTE E COSMOÉTICO DA INTERAÇÃO
FISIOLOGIA-PARAFISIOLOGIA É 1 DOS ASSUNTOS INVESTIGADOS NOS CURSOS INTERMISSIVOS, ESPECIALMENTE
PELAS CONSCIEXES INTERESSADAS NA MACROSSOMIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém-se lúcido quanto às interações interveiculares do próprio holossoma no cotidiano? Encontra-se satisfeito com o nível atual de homeostase holossomática? Poderia qualificar ainda mais tal condição?
Bibliografia Específica:
01. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.;
11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 1 a 131.
02. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248
p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 4 índices; 18 seções; 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
41, 180, 237 a 343.
03. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 77, 97, 153 a 159, 321, 337, 483 e 650.
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FIS I OTE R AP E UT A – AM P AR O
(AMPAROLOGIA)

DE

FUNÇÃO

I. Conformática
Definologia. A interação fisioterapeutaamparo de função é a influência ou ação recíproca e harmônica entre a conscin, homem ou mulher, profissional da Fisioterapia, e a equipe extrafísica assistente, em benefício dos assistidos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O elemento de
composição fisio provém do idioma Grego, phúsis, “origem; crescimento; natureza”.
O vocábulo terapeuta deriva do idioma Francês, thérapeute, e este do idioma Grego, therapeutes,
“quem cuida, trata e / ou atende algum paciente; quem cura doentes”. Apareceu no Século XVII.
O termo amparo vem do idioma Latim, anteparare, “preparar de antemão; dispor antecipadamente; aparelhar; pôr algo a frente para proteger”. Surgiu no Século XV. O termo função provém
igualmente do idioma Latim, functio, “trabalho; execução; término de desempenho”. Apareceu no
Século XVII.
Sinonimologia: 1. Intercooperação fisioterapeutaamparo de função. 2. Colaboração
recíproca fisioterapeutaamparo de função. 3. Trabalho compartilhado fisioterapeutaamparo de
função.
Neologia. As 3 expressões compostas interação fisioterapeutaamparo de função, interação elementar fisioterapeutaamparo de função e interação avançada fisioterapeutaamparo
de função são neologismos técnicos da Amparologia.
Antonimologia: 1. Desarmonia fisioterapeutaamparo de função. 2. Desconexão fisioterapeutaamparo de função.
Estrangeirismologia: o home care.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à atuação do amparo multidimensional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene de reconhecimento do amparo de função; o holopensene sadio do amparador ajustando as técnicas fisioterapêuticas; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a convicção do fisioterapeuta de não estar atuando sozinho; a abertura consciencial à colaboração do amparo no trabalho a ser feito; a conquista da divisão de atenção por parte do fisioterapeuta; os convites para palestra interdisciplinar no home care confirmando a qualidade da assistência feita; as chamadas profissionais para as intercorrências mais graves; a sensação equivocada do fisioterapeuta de invisibilidade profissional; a assistência extrafísica incentivando a permanência na profissão; a reciclagem pessoal motivacional; o desenvolvimento do senso de minipeça interassistencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as primeiras percepções de interação da equipex nos trabalhos; o trabalho ombro a ombro com os amparadores
extrafísicos de função; o investimento do amparador de função no desenvolvimento da sinalética
energética e parapsíquica do fisioterapeuta; a inspiração do amparador extrafísico quanto ao diagnóstico do doente sem sintomas aparentes; as projeções assistidas em para-hospital; a reunião interativa extrafísica; o encontro extrafísico com o(a) paciente dessomado(a); a persistência na rea-
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bilitação do paciente motivada pelo amparador extrafísico, mesmo diante do aparente esgotamento dos recursos; o ambiente energeticamente blindado e profilático; o insight da palavra ideal
para a empatia; o esclarecimento ao paciente fornecido pelo amparador de função; o toque desassediador; a projeção lúcida de despedida no revezamento do amparo de função.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoconfiançaconfiança no amparador de função.
Principiologia: o princípio “ninguém faz nada sozinho”; o princípio da reciclagem pela
assistência; o princípio “aconteça o melhor para todos”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); os códigos de ética profissional.
Teoriologia: a teoria da mudança do amparador extrafísico de função de acordo com
a necessidade assistencial.
Tecnologia: as paratecnologias; a técnica da tenepes; as técnicas projetivas; as técnicas
fisioterápicas; a aplicação da técnica da reciclagem existencial (recéxis) inspirada pelo exemplarismo cosmoético do amparador de função; o auxílio na dessoma do paciente pela técnica da autorrelaxação psicofisiológica.
Voluntariologia: o voluntariado da Conscienciologia promovendo autoconfiança para
atuar nos atendimentos mais críticos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia.
Efeitologia: o efeito das energias conscienciais sadias atuando profilaticamente nos
ambientes e nos atendimentos fisioterapêuticos; o efeito da parapercepção da presença do amparador de função.
Neossinapsologia: as neossinapses promovidas pelo autenfrentamento diante da assistência; as neossinapses advindas das sinaléticas parapsíquicas; as neossinapses formadas pelo
trabalho em equipe.
Ciclologia: o ciclo início-fim da assistência do amparador extrafísico de função; o trabalho em harmonia no ciclo conscin-consciex.
Enumerologia: a intercooperação na avaliação; a intercooperação na anamnese; a intercooperação no diagnóstico; a intercooperação no tratamento; a intercooperação no prognóstico; a intercoperação no acompanhamento; a intercooperação na alta fisioterápica.
Binomiologia: o binômio conscin-consciex.
Interaciologia: a interação fisioterapeutaamparo de função; o trabalho harmônico
através da interação equipin-equipex.
Crescendologia: o crescendo paciente-evoluciente.
Trinomiologia: o trinômio avaliação-diagnóstico-tratamento; o trinômio fisioterapeutapacienteamparador de função.
Antagonismologia: o antagonismo profissional cosmoético / profissional anticosmoético.
Paradoxologia: o paradoxo autossuficiência na assistência / interdependência na assistência.
Politicologia: a meritocracia; a interassistenciocracia.
Legislogia: a lei de ação e reação influindo nos atendimentos aos pacientes.
Filiologia: a conviviofilia; a assistenciofilia; a amparofilia; a parapercepciofilia.
Fobiologia: a bacteriofobia.
Sindromologia: a síndrome de burnout.
Mitologia: o mito da cura milagrosa.
Holotecologia: a amparoteca; a assistencioteca; a convivioteca; a energoteca; a sinaleticoteca; a eticoteca; a cosmoeticoteca.
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Interdisciplinologia: a Amparologia; a Interaciologia; a Terapeuticologia; a Intrafisicologia; a Interassistenciologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Evoluciologia; a Projeciologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o amparador extrafísico; o amparador intrafísico; o compassageiro evolutivo; o exemplarista; o fisioterapeuta; o assistido; o comunicólogo; o conviviólogo; o proexista;
o escritor; o exemplarista; o reciclante existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;
o homem de ação.
Femininologia: a amparadora extrafísica; a amparadora intrafísica; a compassageira
evolutiva; a exemplarista; a fisioterapeuta; a assistida; a comunicóloga; a convivióloga; a proexista; a escritora; a exemplarista; a reciclante existencial; a tenepessista; a parapercepciologista;
a pesquisadora; a projetora consciente; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de
obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens paraperceptivus;
o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens sensitivus; o Homo sapiens intrassomaticus;
o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens cosmoethicus;
o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens extraphysicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação elementar fisioterapeutaamparo de função = a associação interassistencial na qual o profissional da Fisioterapia tem baixa percepção da influência do amparo
extrafísico; interação avançada fisioterapeutaamparo de função = a associação interassistencial
na qual o profissional da Fisioterapia tem parapercepção ampliada quanto à influência do amparo
extrafísico de função.
Culturologia: a cultura da interassistencialidade.
Caracterologia: Sob a ótica da Amparologia, eis por exemplo, na ordem alfabética,
7 atitudes da conscin, profissional da Fisioterapia, facilitadoras da interação fisioterapeutaamparo de função:
1. Autoqualificação: investir o máximo no autaprimoramento profissional, facilitando
os aportes do amparo extrafísico, com o intuito de errar menos na escolha das técnicas fisioterápicas a serem utilizadas.
2. Bom humor: manifestar bom humor sadio, cosmoético, desassediando consciências
e ambientes durante os atendimentos.
3. Observação: saber ouvir, compreender e interpretar palavras, gestos e expressões do
paciente, agilizando o diagnóstico e ajudando a formar um campo paraterapêutico.
4. Ortopensenidade: cultivar pensenes sadios, auxiliando na assepsia energética dos
ambientes e facilitando a interação com a equipex e a abordagem com o paciente.
5. Parapercepção: ampliar a atenção para perceber a sinalética de amparo, propiciando
mais assertividade no tratamento.
6. Respeito: ter cuidado com a fragilidade e levar sempre em conta as idiossincrasias
das conscins envolvidas no tratamento, paciente ou familiares.
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7. Responsabilidade: ter o entendimento multidimensional de não estar envolvido por
acaso em cada cenário terapêutico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação fisioterapeutaamparo de função, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Acolhimento hospitalar: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Amparador extrafísico de função: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Amparofilia: Amparologia; Homeostático.
05. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Cuidadologia: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Cuidador multidimensional: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Desafio profissional: Desafiologia; Neutro.
09. Exercício fisioterapêutico: Somatologia; Neutro.
10. Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
11. Interação cuidador-paciente: Interassistenciologia; Neutro.
12. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
13. Paratarefa do amparador: Amparologia; Homeostático.
14. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
15. Técnica da expansão pulmonar: Somatologia; Homeostático.

A INTERAÇÃO FISIOTERAPEUTAAMPARO DE FUNÇÃO
PROPICIA APORTES QUANTO AOS PROCEDIMENTOS
MAIS ADEQUADOS A CADA PACIENTE, AGILIZANDO
DIAGNÓSTICOS E OTIMIZANDO OS ATENDIMENTOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já necessitou de atendimento fisioterápico especializado? Teve percepção da interação do fisioterapeuta com o amparo de função durante o tratamento?
Bibliografia Específica:
1. Kisner, Carolyn; & Colby, Lynn Allen; Exercícios Terapêuticos: Fundamentos e Técnicas (Therapeutic
Exercise: Foundations and Tecniques); revisora Véra Regina Maselli; trad. Lilia Breternitz Ribeiro; 746 p.; 3 seções; 21
caps.; 7 esquemas; 13 fotos; 685 ilus.; 2 microbiografias; glos. 214 termos; 570 refs.; alf.; 27,5 x 17,5 cm; enc.; Manole;
São Paulo, SP; 1987; páginas 634 a 691.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas
235 a 270.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 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.; 5ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002;
páginas 432 e 577 a 584.

E. L. M.
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INTERAÇÃO HISTORIOLOGIA-REURBEXOLOGIA
(PARARREURBANOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interação Historiologia-Reurbexologia é a conexão das Ciências centradas na História da Humanidade e na reurbanização extrafísica, respectivamente, com foco em
análise dos marcos ideativos e das grandes invenções, considerados na condição de resultantes
e reflexos do movimento pararreurbanológico em curso no Planeta.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no
espaco de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito;
obra; negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de
agere, “obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O vocábulo história deriva do idioma Latim, historia, “História; História Universal; narração; descrição;
conto; aventura; fábula”, e este do idioma Grego, história, “História; pesquisa; informação;
relato”. Apareceu no Século XIV. O elemento de composição logia vem do idioma Grego, lógos,
“Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O prefixo re deriva
do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição, iteração; reforço, intensificação; oposição, rejeição”. O termo urbano vem do mesmo idioma Latim, urbanus, “da cidade; urbano”,
e no sentido figurado, “polido; fino”, e este de urbs, “cidade”. Surgiu no Século XVI. O prefixo
extra provém igualmente do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de”. O vocábulo físico
procede também do idioma Latim, physicus, derivado do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. O elemento de composição logia vem do idioma Grego, lógos,
“Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Interação História-reurbex. 2. Conexão memória da Humanidade–
–reurbanização extrafísica. 3. Interrelação Historiologia–Ciência da Reurbex.
Neologia. As 3 expressões compostas interação Historiologia-Reurbexologia, interação
inicial Historiologia-Reurbexologia e interação avançada Historiologia-Reurbexologia são neologismos técnicos da Pararreurbanologia.
Antonimologia: 1. Interação Filosofia-Reurbexologia. 2. Interação Geopoliticologia-Reurbexologia. 3. Interação Historiologia-Paciologia.
Estrangeirismologia: o Verponarium; o Cognitarium; o Pacificarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à influenciação da evolução consciencial na História Humana.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Invenções: experimentos utilitários.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas contributivas à temática, em 2 subtítulos classificados em ordem alfabética:
1. “ disseia. A História da Humanidade não é outra coisa senão a odisseia da evolução das consciências”.
2. “Reurbexologia. A Conscienciologia e o Curso Intermissivo (CI) estão conectados
através da Reurbexologia. A Conscienciologia foi estruturada muito antes do CI, na História Geral da Terra”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Historiologia; o holopensene pessoal da reurbex; o holopensene grupal da reurbanização intra e extrafísica; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; a conexão holopensênica potencializada entre a Para-História e a reurbex.
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Fatologia: os megacontecimentos históricos oriundos da influência da reurbex; as grandes invenções inspiradas pela reurbanização extrafísica; os movimentos ideativos da História demarcadores de neopatamar evolutivo; a sequência cronológica de fatos históricos marcantes frutos
do movimento da reurbanização planetária; os eventos divisores de água ao longo dos milênios;
as instituições intrafísicas impactantes na reurbex; os livros e enciclopédias indicadores de
neomentalidade planetária; o descompasso entre Ocidente e Oriente quanto ao timing das invenções; o fato histórico de os chineses terem inventado quase tudo, alguns séculos antes da Europa ocidental; o ano 1100 e o vislumbre da reurbex pela consciex amparadora Zéfiro; a ressoma
dos intermissivistas a partir da década de 50 do Século XX; a crescente ressoma de consciências
reurbanizadas (consréus); as superlotações da contemporaneidade; a atual Era da Fartura de
aportes evolutivos; a lucidez do intermissivista quanto ao fluxo da Para-História; o olhar historiográfico à marcha evolutiva do planeta Terra; a Era da Aceleração da História na condição de
resultante da reurbex; o fato de os progressos humanos patrocinados pela tecnologia durante o Século XX transformarem o Planeta muito mais profundamente em confronto com os 20 séculos
precedentes; a revoluçãoo estudo dos grupos evolutivos e os rastros históricos; a revolução
científico-tecnológica contribuindo à expansão da Conscienciologia; a pesquisa historiográfica
em consonância com os marcos pró-reurbanizadores; as transições evolutivas correlatas às
mudanças paradigmáticas na História; a Neociência do paradigma consciencial; o estudo e compreensão do calculismo cosmoético das equipins em prol da reurbex; o fato de a reurbanização ter
iniciado na Antiguidade, de maneira esporádica, mas ganhar aceleração substancial a partir do Século XX.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático perante toda investigação histórica aprofundada; as pesquisas retrocognitivas grupais; o gruporrevezamento multiexistencial pró-reurbex; a parapsicoteca; o estudo da Para-História e das personalidades consecutivas; a fartura de energias conscienciais (ECs); a Central Extrafísica da Verdade (CEV); o calculismo cosmoético avançado das equipexes da reurbex; o parafato de a reurbex ser efetivada pelas
consciexes nos bolsões extrafísicos com posterior reflexo na reurbin.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo História-Conscienciologia; o sinergismo reurbin-reurbex; o sinergismo das invenções humanas na aceleração da evolução das Sociedades.
Principiologia: o princípio de a evolução não dar saltos; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da Cosmoética Destrutiva.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da Seriexologia; a teoria da Revolução Científica.
Tecnologia: a técnica da Historiografia; a técnica do sobrepairamento analítico perante
as versões históricas oficiais; a técnica de viver evolutivamente em qualquer período histórico; as
técnicas reurbexológicas antiestigmatizadoras.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico integrando a massa crítica da reurbin.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Para-Historiologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: a explosão demográfica na condição de efeito da reurbex; o efeito transformador da democratização dos livros oriundo da reurbex;o efeito da eletricidade na facilitação
do trabalho intelectual resultante da reurbex; o efeito do desenvolvimento dos antibióticos na
longevidade; o efeito humanizador da invenção dos anestésicos; o efeito racional do fim das
crendices na Medicina facilitados pela reurbex; o efeito intelectual e científico da implantação
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das primeiras universidades no Ocidente prováveis frutos da reurbex; o efeito tarístico da
recuperação da holomemória planetária na compreensão da reurbex.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da revisitação da História Humana; as
neossinapses geradas pelo trabalho voluntário em prol da reurbex.
Ciclologia: o ciclo das grandes navegações.
Enumerologia: a História da escrita; a História do livro; a História das bibliotecas;
a História do conhecimento; a História das Ciências; a História das Mentalidades; a História da
evolução.
Binomiologia: o binômio historiográfico ressoma dos intermissivistas–ressoma das
consréus; o binômio memória-História; o binômio pesquisa autorretrocognitiva–pesquisa retrocognitiva grupal.
Interaciologia: a interação Historiologia-Reurbexologia; a interação para-historiógrafo–pararreurbanólogo; a interação favelas-parafavelas.
Crescendologia: o crescendo reurbin-reurbex; o crescendo História–Para-História;
o crescendo da cognição humana; o crescendo Século das Luzes (XVIII)–Século da Lucidez
(XXI); o crescendo autoproéxis-maxiproéxis; o crescendo clérigo-cientista; o crescendo verbetógrafo-maxiproexista.
Trinomiologia: o trinômio História do Renascimento–História do Iluminismo–História
da reurbex; o trinômio pergaminho-papiro-papel.
Polinomiologia: o polinômio Medievo-Renascença-Iluminismo-Descrenciologia.
Antagonismologia: o antagonismo artefato da paz / artefato da guerra.
Paradoxologia: o paradoxo de a fartura tecnológica conviver com a escassez de
recursos básicos a parte da Humanidade; o paradoxo de personalidades históricas célebres inclusas nas enciclopédias do passado poderem estar no anonimato, na atualidade, produzindo
neoenciclopédias.
Politicologia: a conscienciocracia; a evoluciocracia; a descrenciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço da coletividade conscienciológica em prol da reurbanização extrafísica.
Filiologia: a historiofilia; a evoluciofilia; a mnemofilia; a neofilia.
Fobiologia: a superação da fobia coletiva às renovações ideativas.
Maniologia: a mania de negar as evidências históricas e reurbanológicas.
Mitologia: a eliminação dos mito multimilenares pela Descrenciologia.
Holotecologia: a historioteca; a reurbanoteca; a tecnoteca; a cognoteca; a hermeneutoteca; a ciencioteca; a evolucioteca; a biblioteca; a ideoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Reurbexologia; a Pararreurbanologia; a Para-Historiologia; a Parailuminismologia; a Parassociologia; a Paratecnologia; a Seriexologia; a Evoluciologia; a Neoenciclopediologia; a Descrenciologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a minipeça lúcida; o ser desperto; o ser Serenão.
Masculinologia: o historiador; o para-historiador; o reurbanólogo; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o teletertuliano; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a historiadora; a para-historiadora; a reurbanóloga; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cog-
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nopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;
a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica;
a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a teletertuliana; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens historiographus; o Homo sapiens neohistoriator; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação inicial Historiologia-Reurbexologia = aquela decorrente dos
estudos da contribuição à cognição humana derivada da invenção do papel pelos chineses, séculos
antes da aceleração da reurbanização extrafísica; interação avançada Historiologia-Reurbexologia = aquela decorrente dos estudos da Descrenciologia, a partir da intensificação da reurbanização extrafísica no Século XX.
Culturologia: a cultura do Iluminismo evoluído; a cultura tecnológica da contemporaneidade.
Artefatos. Segundo a Tecnologia, eis, em ordem cronológica, por exemplo, 9 invenções,
objetos e artefatos com impacto no percurso civilizatório humano, provavelmente inspirados pelo
movimento da reurbex:
1. Papel (Século II na China e Século XI na Europa). Substituto mais barato aos caros
materiais como o papiro e o pergaminho (pele de animais), o papel produzido em escala ampliada
facilitou a produção de maior quantidade de livros e documentos legais, disseminando conhecimento para cada vez mais consciências.
2. Navegação a vela (a partir do Século VIII a.e.c.). As embarcações marítimas à vela
possibilitaram a grupos de exploradores orientais e ocidentais conhecerem o mundo, nas denominadas Grandes Navegações, redefinindo a História Humana.
3. Bússola (Século XII). Permitiu navegações mais seguras e intenso intercâmbio
cultural e comercial entre os povos, aliada a outras invenções aceleradoras das grandes navegações.
4. Vidro (fabricação na Europa a partir do Século XIII). Os óculos permitiram às pessoas ler, estudar e escrever, produzindo conhecimento até idade mais avançada, quando acuumlavam mais experiência e reflexão. A tecnologia, ao utilizar os princípios das lentes de vidro e espelhos, permitiu à Humanidade conhecer mais sobre a complexidade e expansão do Cosmos,
a exemplo do telescópio Hubble, ampliando a cosmovisão humana.
5. Prensa gráfica com caracteres móveis (Século XV). Inventada pelo alemão Johannes Gutemberg (1398–1468), propiciou aumento significativo da alfabetização, do acesso ao
conhecimento e popularização de tratados filosóficos e descobertas científicas da época,
fomentando os primórdios da superação da dogmatização religiosa nos séculos seguintes. A técnica foi tão eficaz, a ponto de quase nenhuma mudança significativa ter ocorrido em cerca de 500
anos desde a invenção do artefato.
6. Luz artificial e eletricidade (Século XIX, lâmpada elétrica). A ausência de luz artificial resultou em séculos durante os quais o ser humano tivesse poucas horas de luz natural para
produzir, estudar e ensinar. A iluminação, a partir do Século XIX, abriu a possibilidade a série de
atividades modernas, úteis, podendo ser realizadas após o pôr do sol.
7. Avião (Séculos XIX e XX). A redução do tempo dos deslocamentos e o acesso a locais até então inacessíveis, vem acelerando sobremaneira a evolução humana. A facilidade de se
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deslocar entre continentes em menos de 24 horas tem gerado incremento único na História Humana, de todo tipo de intercâmbio cultural, intelectual, científico e de interassistência.
8. Computador de mesa (Século XX). Tal invenção mudou radicalmente todas as formas de comunicação e interação entre as consciências, além da aceleração gerada na produção intelectual, econômica, cultura, entre outras áreas.
9. Internet (Século XX). A rede mundial de computadores se desenvolve durante
a Guerra Fria (1945–1991) utilizada para fins militares mas também pela comunidade acadêmica.
Ganha alcance mundial a partir do final da década de 1980 com a World Wide Web. Vem propiciando a maior interatividade e velocidade nas comunicações interconscienciais de toda História.
As Tertúlias Conscienciológicas, por exemplo, somente podem ser transmitidas, diariamente, para todo Planeta, devido ao advento da Internet.
Mentalidades. Eis, em ordem cronológica, por exemplo, 3 movimentos ideativos de
monta, emancipadores da cognição e da liberdade de pensamento, seguidos das hipóteses de contribuições à Humanidade:
1. Renascimento (Séculos XIV a XVI). Movimento artístico e intelectual com influência em toda a Europa, marcando a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Destaque
para Leonardo da Vinci (1452–1519), italiano, cientista, matemático, inventor, anatomista, pintor,
escultor e arquiteto; Nicolau Copérnico (1473–1543), astrônomo e matemático polonês; Galileu
Galilei (1564–1642) astrônomo italiano e do navegador Cristóvão Colombo (1451–1506). Antessala do Século das Luzes, o Renascimento propiciou período de intensa criatividade e expansão
cultural da civilização ocidental, também influenciando o Novo Mundo. Dogmas religiosos
começam a ser questionados pelas teorias e descobertas da nascente Ciência.
2. Iluminismo (fim do Século XVII e Século XVIII). Também conhecido como Século
das Luzes, o movimento filosófico, literário e científico, com ênfase na razão, propunha a libertação das crenças irracionais e criticava o poder absolutista vigente no período. Os principais centros do movimento foram a Inglaterra, a França e a Alemanha, mas alcançou toda a Europa,
a Rússia e o continente americano. O movimento cultural recexológico do Iluminismo vem marcando a História Humana, tendo como marco intelectual a Encyclopédie francesa, coordenada por
Denis Diderot (1713–1784) e Jean Le Rond d’Alembert (1717–1783).
3. Cultura de Paz (Século XX). Movimento internacional da Organização das Nações
Unidas (ONU) em prol da interpacificação entre indivíduos, grupos e nações, notadamente após
a II Guerra Mundial (1939–1945). Principal profilaxia da violência e da cultura de guerra, ainda
vigente, a cultura de paz vem realizando a sementeira de nova mentalidade global sobre a resolução pacífica, consensual e equânime a todo tipo de conflito interconsciencial.
Descrenciologia. Perante os movimentos ideativos da contemporaneidade, a Descrenciologia vem proporcionando, de modo acachapante, a desconstrução de milênios de genuflexão
ideativa das consciências sem liberdade de pensamento, decorrente das lavagens cerebrais
religiosas, ideológicas, políticas, filosóficas, entre outras.
Antidogmatologia. Princípio basilar da Neociência Conscienciologia, o princípio da
descrença (PD) liberta os pesquisadores para, racionalmente, sem misticismos nem crendices, investigar os fatos, parafatos, fenômenos e parafenômenos, descartando cosmoeticamente todos
dogmatismos e tradicionalismos sociais e religiosos criados e mantidos através dos milênios da
História Humana.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação Historiologia-Reurbexologia, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Crescendo escriba-neoverbetógrafo: Seriexologia; Homeostático.
Crescendo iluminista-conscienciólogo: Parailuminismologia; Homeostático.
Crescendo Renascimento-Conscienciologia: Recinologia; Homeostático.
Cronoevoluciologia: Autevoluciologia; Neutro.
Enciclopedismo reurbanológico: Pararreurbanologia; Homeostático.
Interação Paciologia-Enciclopediologia: Reurbexologia; Homeostático.
Megacontecimento histórico: Historiologia; Neutro.
Neo-História: Historiografologia; Neutro.
Tecnologia assistencial: Paratecnologia; Homeostático.
Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
Revolução conscienciológica: Evoluciologia; Homeostático.
Sinergismo educação formal–reurbex: Assistenciologia; Homeostático.
Sinergismo História-Conscienciologia: Evoluciologia; Neutro.
Sinergismo reurbexológico: Pararreurbanologia; Homeostático.

A MUTUALIDADE ENTRE A HISTÓRIA DA CIVILIZAÇÃO
E A REURBEXOLOGIA PODE SER MELHOR AFERIDA
PELOS RESULTADOS DAS GRANDES INVENÇÕES, NAVEGAÇÕES E MOVIMENTOS IDEATIVOS PARADIGMÁTICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, detecta os resultados dos avanços tecnológicos
úteis e das ideias libertárias multisseculares inspirados pela reurbanização extrafísica? Avalia
o atual momento crítico da reurbex planetária?
Bibliografia Específica:
01. Castanho, César Arruda; Dicionário Universal das Ideias; 530 p.; glos. 532 termos; 45 refs.; alf.; ono.; 23
x 16 cm; br.; Editora Meca; São Paulo, SP; S / D; páginas 222, 223, 382 e 383.
02. Frugoni, Chiara; Invenções da Idade Média: Óculos, Libros, Bancos, Botões e outras Inovações Geniais
(Medievo Sul Naso: Ochiali, Bottoni e altri Invencione Medievali); trad. Eliana Aguiar; 166 p.; 6 caps.; 1 enu.; 95 ilus.;
1 microbiografia; 181 refs.; 21 x 15,5 cm; br.; Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 22, 39 e 166.
03. Johnson, Steven; Como Chegamos até aqui: A História das Inovações que Fizeram a Vida Moderna
Possível (How We Got to Now: Six Innovations that Made the Modern World); trad. Claudio Carina; 236 p.; 6 caps.
1 E-mail; 1 esquema; 60 fotos; 14 ilus.; 1 mapa; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 website; 125 refs.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Zahar; Rio de Janeiro, RJ; 2015; páginas 22, 39 3 166.
04. Philbin, Tom; As 100 Maiores Invenções da História: uma Classificação Cronológica (The 100 Greatest
Inventions of all Time); trad. Flávio Marcos Sá Gomes; 416 p.; 100 caps.; 47 fotos; 50 ilus.; 13 x 23 cm; br.; DIFEL; Rio
de Janeiro, RJ; páginas 22, 23, 43, 59, 126 e 169.
05. Teles, Mabel; Zéfiro: A Paraidentidade Intermissiva de Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; et al.; 40
p.; 3 seções; 14 caps.; 113 citações; 22 E-mails; 32 enus.; 37 fotos; 1 linha do tempo; 1 minicurrículo; 2 tabs.; 20 ebsites;
glos. 210 termos; 45 refs.; alf.; geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014;
páginas 93 e 94.
06. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas
32, 35, 247, 265, 1.118, 1.119 e 1.122.
07. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 387 p.; 3 seções; 1 biografia; 49 citações; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.685 megapensenes trivocabulares; 29
refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguacu, PR; 2009; página 223.
08. 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 128, 206, 244, 1.159
e 1.160.
09. 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;
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glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
1.160 e 1.475.
10. Wright, Edmund; Law, Jonathan; Dicionário de História do Mundo (A Dictionary of World History);
trad. Cristina Antunes; rev. Aline Sobreira, Eduardo Soares, Lílian de Oliveira; 781 p.; 25 mapas; Autêntica Editora; Belo
Horizonte, MG; 2013; páginas 294 e 634.

E. M. M.
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INTERAÇÃO INTERIORIDADE-EXTERIORIDADE
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interação interioridade-exterioridade é a influência mútua exercida entre
consciências, intra e / ou extrafísicas, intermediada pelo ambiente externo, fatos e parafatos, podendo desencadear, na conscin lúcida, questionamentos e reciclagens pró-evolutivas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação deriva também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Surgiu no Século XIII. O termo interação apareceu no Século XX. O vocábulo interior provém do mesmo idioma Latim, interior, “íntimo; recôndito”. Surgiu no Século XV. O termo externo procede igualmente do idioma Latim, externus, “exterior; que é da parte de fora; extrínseco; estrangeiro; importado; exótico; de inimigos; hostil”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Interação interior-exterior consciencial. 2. Comunicação intraconsciencialidade-extraconsciencialidade. 3. Diálogo intraconsciencialidade-extraconsciencialidade.
4. Interação loc interno–loc externo.
Neologia. As 3 expressões compostas interação interioridade-exterioridade, mininteração interioridade-exterioridade e maxinteração interioridade-exterioridade são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Autismo consciencial. 2. Isolamento intraconsciencial. 3. Insociabilidade insensível intrínseca. 4. Desconvivência interconsciencial. 5. Anticoexistência consciencial.
Estrangeirismologia: o rapport interconscins; os links interpessoais; o feeling; o feedback assistencial; o insight esclarecedor; o timeline existencial; as reciclagens sine qua non para
o compléxis; a open mind; o locus of control interno; o locus of control externo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à comunicabilidade nas interações interconscienciais.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Aprendemos
reciprocamente sempre. Conversemos, escutemos, ajudemos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal interassistencial; a autopensenização; os autopensenes; a autopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; as influências pensênicas homeostáticas ou patológicas recíprocas; a sintonia pensênica interconsciencial.
Fatologia: o autoquestionamento provocado pelas interações interconscienciais; a opção
pela autassistência visando à interassistência; o exercício da autopesquisa constante; o esforço
pessoal para superar as autodeficiências nas interações interconscienciais; a promoção de recins
pró-assistenciais; a prática do balanço existencial diário; os questionamentos íntimos sobre si
mesmo e o mundo ao redor; o mapeamento da autopensenidade no momento do diálogo interconsciencial; a retilinearidade do pensamento na qualificação da comunicação interassistencial;
a conexão com as pessoas a partir dos trafores promovendo interação homeostática; o foco no loc
interno na tomada de decisões; o posicionamento íntimo de melhorar o modo de enxergar as pessoas; a autorremissão do egão em prol do outro; o fortalecimento dos traços assistenciais na condição de assistente; o aparecimento de traços antiassistenciais na defesa do egão; o egoísmo; o ato
de observar os ambientes com os quais se interage; a avaliação do nível de influência exercida pe-
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la mesologia sobre as interações interpessoais; o ato de fazer rodeio com o assunto atrapalhando
na passagem direta da informação; a irritação na “ponta da língua” minando a interação interpessoal; a língua presa denunciando a dificuldade de comunicação; os ruídos de comunicação; a comunicação antievolutiva; o desentendimento coletivo; a indiferença à evolução; a resistência ao
autoconhecimento predispondo a irresolução dos conflitos íntimos; o autismo consciencial ocasionando a perda de oportunidades evolutivas; a tercerização do autoconhecimento; a exaltação
do ego sendo o principal motivador nas interações; o distrato interconsciencial; o fato de as energias falarem o não verbalizado; o ato de falar mal do outro; a superação da interação patológica
através do processo de reconciliação interconsciencial; o fato de o individuo moldar a personalidade através das interações sociais; o alinhamento da realidade interna da conscin com a realidade
externa pessoal; a interassistencialidade promovendo a evolução e a reciclagem intraconsciencial;
os cursos de campo interassistenciais estreitando os vínculos conscienciais.
Parafatologia: a autovivência e domínio do estado vibracional (EV) profilático predispondo os contatos interassistenciais; a interrelação multidimensional consciente; o fenômeno da
clarividência; a descoberta da sinalética parapsíquica interassistencial; o contato com a comunex
de origem; a parassintonia com a proéxis grupal; os pedidos de tenepes recebidos do extrafísico;
as dicas no final da tenepes; a paradiplomacia enquanto ferramenta interassistencial; a intuição
extrafísica sobre certa circunstância existencial; a paravisão de consciex; o ataque extrafísico gerando repercussões no soma; a ressaca energética intrafísica ocasionada pelo contato extrafísico
patológico; a plasmagem da consciex mal intencionada influenciando no contato extrafísico; o desassombro gradativo nas interações com as consciexes patológicas; a revelação extrafísica parcial
do elenco familiar intrafísico; o revigoramento energético do soma promovido pelo contato extrafísico homeostático; a prática da interassistencialidade como principal estímulo na superação das
parapatologias conscienciais; o fenômeno da projeção lúcida (PL) proporcionando os diálogos
marcantes com as consciexes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interdependência-interassistência; o sinergismo autassistência-interassistência; o sinergismo intra e extraconsciencial; o sinergismo patológico omissões deficitárias antievolutivas–excessos sociais dispersivos; o sinergismo ambiente-contexto-fatos-consciências; o sinergismo palavra certa–momento certo––local certo–pessoa certa; o sinergismo upgrade intraconsciencial–exemplificação interconsciencial; o sinergismo autocompreensão-heterocompreensão.
Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio” ninguém evolui sozinho”; o princípio da convivialidade sadia; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da megafraternidade; o princípio da evolutividade
grupal; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio cosmoético do não acumpliciamento com o erro identificado; o princípio de cada qual responder evolutivamente pelos próprios
atos; o princípio cosmoético de objetivar o melhor para todos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) influenciando a convivialidade
grupal; o código pessoal de Cosmoética interligado ao código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria e a prática da assistência mútua; a teoria e a prática da retomada
de tarefa; a teoria e a vivência da reciclagem existencial; a teoria da espiral evolutiva; a teoria
da robéxis; a teoria da escala evolutiva das consciências; a teoria do paradigma consciencial;
a teoria do vínculo consciencial.
Tecnologia: a técnica interassistencial do binômio admiração-discordância; a técnica
do abraço; a técnica da escuta atenta paciente; a técnica do acolhimento interassistencial; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do acoplamento energético; a técnica da desassimilação energética; a técnica do estado vibracional; a técnica do arco voltaico; a técnica da tenepes.
Voluntariologia: a interação interassistencial no voluntariado conscienciológico; o voluntariado na CCCI facultando o intercâmbio de boas práticas assistenciais.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: os efeitos interassistenciais dos intercâmbios interconscienciais; o efeito
halo nas interrelações conscienciais.
Neossinapsologia: as neossinapses renovadoras das recins e recéxis.
Ciclologia: o ciclo grupocármico (inevitável) encontros-desencontros-reencontros; o ciclo dessoma–ressoma–intermissão–Curso Intermissivo (CI); o ciclo infância–adolescência–adultidade–terceira idade–quarta idade.
Binomiologia: o binômio subjetividade-objetividade; o binômio individual-grupal; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio introspecção-extroversão; o binômio solilóquio-diálogo; o binômio comunicação assistencial–coerência intraconsciencial; o binômio compreender-esclarecer; o binômio interação-evolução; o binômio diálogo maduro–diálogo assediante.
Interaciologia: a interação interioridade-exterioridade; a interação pelo trafor; a interação negativa pelo trafar; a interação interconsciencial sem filtros; a interação assistente-assistido; a interação intrafísico-extrafísico; a interação evolutiva; a interação auxílio interconsciencial–maxifraternismo; a interação autoconfiança–desembaraço social; a interação fatos-parafatos; a interação consréu–intermissivista–evoluciólogo–Serenão–Consciex Livre (CL); a falta de
interação consciencial e ambiental inibindo a recin e recéxis; a interação entre a criança e os
amigos imaginários; a autoconscientização das interações extrafísicas; a interação com o assediador; a interação com o amparador; a interação com a equipex nos diferentes cursos da Conscienciologia; a interação assistido-assistente-amparador na tenepes.
Crescendologia: o crescendo saber ouvir–saber falar–saber interagir; o crescendo instinto velado–emoção trabalhada–sentimento expressado–razão empregada; o crescendo interações interconscienciais–mitridatismo–desperticidade.
Trinomiologia: o trinômio interação-dinamização-autevolução; o trinômio fato-autodiscernimento-interpretação; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interconfiança;
o trinômio interassistencial diálogo-respeito-conciliação; o trinômio intraconsciencialidade-interconsciencialidade-extraconsciencialidade; o trinômio tercerização-responsabilização-autevolução; o trinômio fechadismo grupocármico–libertação do clã–abertismo policármico; o trinômio incomunicação-estagnação-melin; o trinômio palavra-acordo-paz; o trinômio verdades absolutas–verdades relativas–verpons.
Polinomiologia: o polinômio acolher-escutar-conversar-ajudar; o polinômio fato-parafato-interpretação-comprovação; o polinômio retomada de proéxis–aceleramento da proéxis–
–compléxis–moréxis; o polinômio antiinteração-antirrecéxis-antiproéxis-incompléxis; o polinômio família-escola-Socin-CCCI-Cognópolis; o polinômio questionamento-autopesquisa-recin-recéxis-proéxis-compléxis.
Antagonismologia: o antagonismo assistente teórico / assistente teático; o antagonismo
assistido carente / assistente comprometido; o antagonismo monodimensional / multidimensional; o antagonismo recin / imutabilidade íntima; o antagonismo flexibilidade pensênica / neofobia; o antagonismo proatividade evolutiva / banzo consciencial; o antagonismo diplomacia / deseducação relacional; o antagonismo abertismo consciencial / apriorismose; o antagonismo timidez interacional / autexposição interassistencial; o antagonismo reeducação pessoal / ignorantismo.
Paradoxologia: o paradoxo independência íntima–interdependência interconsciencial.
Politicologia: a democracia; a meritocracia; a recexocracia; a proexocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia; a Paradiplomacia; a política de preservação ambiental.
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Legislogia: a lei da interdependência consciencial; a lei da grupalidade; as leis básicas
da evolução; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da empatia; a lei da afinidade evolutiva; a lei da interassistencialidade; a lei da fraternidade.
Filiologia: a neofilia; a sociofilia; a parassociofilia; a interassistenciofilia; a conscienciofilia; a biofilia; a xenofilia.
Fobiologia: a neofobia; a autofobia; a sociofobia; a xenofobia; a afefobia; a epistemofobia; a eremofobia; a biofobia; a glossofobia; a espectrofobia.
Sindromologia: a síndrome de burnout; a síndrome do pânico; a síndrome do infantilismo; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome de Gabriela; a síndrome do
autismo consciencial; a síndrome da autovitimização; a síndrome do canguru; a síndrome da interioriose.
Mitologia: o mito de o menor esforço gerar grandes resultados.
Holotecologia: a interacioteca; a assistencioteca; a evolucioteca; a proexoteca; a recexoteca; a comunicoteca; a pensenoteca; a socioteca; a convivioteca; a sincronoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Interaciologia; a Conviviologia; a Autopesquisologia; a Comunicologia; a Parapercepciologia; a Recexologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a conscin eletronótica; a conscin vulgar; a isca humana inconsciente; a conscin pré-intermissivista; a isca humana lúcida; a consciência intermissivista;
a conscin enciclopedista; o ser desperto.
Masculinologia: o robô existencial; o paracomatoso existencial; o simpatizante da Conscienciologia; o intelectual; o pesquisador; o agente retrocognitor; o inversor existencial; o reciclante existencial; o retomador de tarefa; o maxidissidente ideológico; o intermissivista; o proexista; o cognopolita; o voluntário; o docente; o exemplarista; o infiltrado cosmoético; o tertuliano;
o teletertuliano; o completista; o amparador intrafísico; o tenepessista; o amparador extrafísico;
o paratertuliano; o epicon lúcido; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a robô existencial; a paracomatosa existencial; a simpatizante da Conscienciologia; a intelectual; a pesquisadora; a agente retrocognitora; a inversora existencial; a reciclante existencial; a retomadora de tarefa; a maxidissidente ideológica; a intermissivista; a proexista; a cognopolita; a voluntária; a docente; a exemplarista; a infiltrada cosmoética; a tertuliana;
a teletertuliana; a completista; a amparadora intrafísica; a tenepessista; a amparadora extrafísica;
a paratertuliana; a epicon lúcida; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens interconscientialis; o Homo sapiens interdependens; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens interassistentiologus;
o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens orthopensenicus;
o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens gruppalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininteração interioridade-exterioridade = a vivenciada pela conscin
principiante no voluntariado conscienciológico; maxinteração interioridade-exterioridade = a vivenciada pelo verbetógrafo com os tertulianos e paratertulianos na defesa do verbete.
Culturologia: a cultura intraconsciencial; a inteligência evolutiva (IE); a Interculturologia; o intercâmbio cultural.
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Taxologia. Sob a ótica da Recexologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 11 fatores relacionados à qualificação das interações interconscienciais e respectivos contrapontos:
01. Abertismo. O ato de ser receptivo aos feedbacks e manter a autestima equilibrada,
em contraponto ao egão doído.
02. Autenticidade. A identificação das ideias inatas e dos talentos evolutivos pessoais
pró-compléxis, em contraponto à mesologia.
03. Autorganização. A busca pela disciplina pessoal diária na manutenção das prioridades evolutivas, em contraponto à melin.
04. Coragem. A superação das crenças pessoais estagnadoras da autevolução, em contraponto ao comodismo.
05. Cosmoética. A busca da coerência e incorruptibilidade consciencial, em contraponto
à pusilanimidade.
06. Cosmovisão. A admissão das premissas básicas do paradigma consciencial na ampliação do mundo pessoal, em contraponto ao absolutismo.
07. Determinação. O autesforço para alcançar o domínio energético como prioridade
evolutiva, em contraponto ao cascagrossismo energético.
08. Discernimento. O uso da razão, do bom senso, da prudência, da ponderação e da reflexão nas escolhas pessoais, em contraponto aos surtos emocionais.
09. Interassistência. A busca da assistência mútua e do bem-estar coletivo, em contraponto à vaidade.
10. Interdependência. A teática interassistencial visando a convivialidade sadia, em
contraponto à subjugação doentia a outrem.
11. Vontade. A firmeza para alcançar a superação das imaturidades conscienciais, em
contraponto à ignorância fossilizante.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação interioridade-exterioridade, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Antagonismo loc interno / loc externo: Holomaturologia; Neutro.
02. Anticatarse: Antirrecexologia; Nosográfico.
03. Automutação: Recexologia; Homeostático.
04. Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
05. Interação consciência-fato: Autexperimentologia; Neutro.
06. Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
07. Interação regressiva: Parapatologia; Nosográfico.
08. Interassedialidade: Grupocarmologia; Nosográfico.
09. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
10. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
11. Interdependência evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
12. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
13. Intersubjetividade: Conviviologia; Neutro.
14. Permutabilidade interconsciencial: Conviviologia; Homeostático.
15. Transformismo: Autorrecexologia; Homeostático.
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A EVOLUÇÃO SE FAZ NOS CONTATOS INTERPESSOAIS,
FAVORECIDOS NESTE SÉCULO XXI PELO AUMENTO
POPULACIONAL DA TERRA, MOMENTO ÍMPAR PARA
PRIORIZAR RELAÇÕES INTERCONSCIENCIAIS ALTRUÍSTAS.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala de 1 a 5, em qual nível você,
leitor ou leitora, se situa quanto à motivação íntima para a autoqualificação das interações conscienciais? Já identifica e emprega as oportunidades mesológicas para reciclar algum traço dificultador?
Filmografia Específica:
1. A Casa dos Sonhos. Título Original: Dream House. País: EUA. Data: 2011. Duração: 92 min. Gênero:
Drama & Suspense. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em
DVD). Direção: Jim Sheridan. Elenco: Daniel Craig; Naomi Watts; Rachel Weisz; Elias Koteas; Rachel G. Fox; Sarah
Gadon; Gregory Smith; Taylor Geare; & Marton Csokas. Produção: Ehren Kruger. Direção de Arte: Gregory Smith.
Roteiro: David Loucka. Fotografia: Caleb Deschanel. Música: John Debney. Montagem: Craig Mckay. Cenografia:
Peter P. Nicolakakos. Cinematografia: Caleb Deschanel. Companhia: Warner Bros. Sinopse: Will Atenton (Daniel
Craig) é editor bem sucedido em Manhattan, deixa o emprego e muda com a esposa Libby (Rachel Weisz) e duas filhas
para a cidade de Nova Inglaterra. A nova casa onde vivem foi, no passado, o local do assassinato de mãe e filhos. Will começa a investigar o caso e percebe algo de estranho na história. A única pista é Ann Patterson (Naomi Watts), misteriosa
vizinha amiga da família e vítima da tragédia.
2. A Viagem. Título Original: Cloud Atlas. País: EUA. Data: 2012. Duração: 172 min. Gênero: Drama.
Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Tom
Tykwer; Andy Wachowski; & Lana Wachowski. Elenco: Tom Hanks; Susan Sarandon; Jim Sturgess; Halle Berry; Hugh
Grant; Jim Broadbent; Donna Bae; Hugo Weaving; Ben Whishaw; & Keith David. Produção: Grant Hill Stefan Arndt.
Co-produção: Peter Lam; Tony Teo; & Alexander Van Dulmen. Fotografia: John Toll; & A S.C. Frank Griebe. Música: Tom Tykwer; Johny Klimex; & Reinhold Heil. Cenografia: Uli Hanisch Hugh Bateup. Companhia: Warner Bros.
Distribuidora: Imagem Filmes. Sinopse: O filme segue seis histórias indo e vindo no tempo, mesmo situadas em épocas
e países distintos, passado, presente e futuro, estão conectadas. Personagens variando com relação à raça e sexo, cruzando,
desde o século 19 até o futuro pós-apocalíptico, cada qual narrador da própria história, desde o simples viajante no Oceano
Pacífico em 1850 ao jornalista durante o governo de Ronald Reagan na Califórnia.
3. Os Intocáveis. Título Original: Intouchables. País: França. Data: 2011. Duração: 112 min. Gênero: Comédia. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Francês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; & Português (em DVD). Direção: Eric Toledano; & Olivier Nakache. Elenco: François Cluzet; Omar Sy; Anne Le Ny; Clotilde Mollet; Cyril Mendy;
Christian Ameri; Grégorie Oestemann; Absa Dialou Toure; Salimata Kamate; & Audrey Fleucot. Produção: Eric Toledano; & Olivier. Roteiro: Eric Toledano; & Olivier Nakache. Fotografia: Mathieu Vadepied. Música: Ludovico Enaudi.
Montagem: Adorian Rigal-Ansous. Distribuidora: Califórnia Filmes. Sinopse: Philippe (François Cluzet) aristocrata rico, após sofrer grave acidente, fica tetraplégico. Precisando de assistente, decide contratar Driss (Omar Sy), jovem problemático sem a menor experiência em cuidar de pessoas. Aos poucos Driss aprende a função. Philippe então se afeiçoa cada
vez mais a Driss, não sendo tratado por pobre coitado. Aos poucos a amizade se estabele e ambos ficam conhecendo melhor o mundo do outro.
Bibliografia Específica:
1. Lopes, Adriana; Auto-superação Cosmoética através da Interassistencialidade; Proceedings of the
4th Consciential Health Meeting; Artigo; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 33-S; 29 enus.; 1 microbiografia; 3 tabs.; 29 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); London; September, 2006; páginas 235
a 253.
2. Oliveira, Mario; Desperticidade e Autoconsciencioterapia; Proceedings of the 4th Consciential Health
Meeting; Artigo; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 33-S; 29 enus.; 1 microbiografia; 3 tabs.; 29
refs.; International Academy of Consciousness (IAC); London; September, 2006; páginas 283 a 294.
3. Pontes, Glinia; Influência Mesológica e Auto-Superações Conscienciais; Proceedings of the 4th Consciential Health Meeting; Artigo; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 33-S; 29 enus.; 1 microbiografia;
3 tabs.; 29 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); London; September, 2006; páginas 143 a 156.
4. Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; pref. Málu Balona; revisores Equipe de
Revisores da Editares; 342 p.; 4 seções; 29 caps.; 36 citações; 1 diagrama; 22 E-mails; 70 enus.; 2 esquemas; 2 fluxogramas; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 183 refs.; 2 apênds.; 23
x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 25, 27, 49, 50, 52, 53, 57, 67, 69, 70,
72, 73, 213, 215, 217, 221, 232, 241, 256, 261 e 262.
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5. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 111 e 221.
6. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 10ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 529, 551, 562, 564, 652,
701 e 706.
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 417, 420,
623, 626, 685 a 688 e 761.

C. G. F.
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INTERAÇÃO JORNALISMO-DIREITO
(INTERACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interação Jornalismo-Direito é a influência mútua ou conjunção de ideias e ações entre a atividade específica de notícias, fatos e informações (Jornalismo) e o sistema de
normas institucionalizadas pelos poderes públicos para regular a conduta da Sociedade (Direito).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. A palavra interação surgiu no Século XX. O termo jornalismo provém do idioma Francês, journalisme, “conjunto de jornais ou jornalistas; profissão de
jornalista”, e este do idioma Latim, diurnalis, “relativo ao dia; diário”. Apareceu no Século XIX.
O vocábulo direito procede do idioma Latim, directus, “reto; que segue em linha reta; que segue
regras ou ordens preestabelecidas; que segue trajetória ou procedimento predeterminado; que conduz segundo específico preceito ou conforme determinado modo de ordenação”. Surgiu no Século
XIII.
Sinonimologia: 1. Sinergismo Jornalismo-Direito. 2. Interação meios de comunicação-jurisprudência. 3. Integração Jornalismo-Direito.
Neologia. As duas expressões compostas interação Jornalismo-Direito favorável e interação Jornalismo-Direito desfavorável são neologismos técnicos da Interaciologia.
Antonimologia: 1. Confusão entre Jornalismo e Direito. 2. Separação entre Jornalismo
e Direito. 3. Desconexão Jornalismo-Direito. 4. Cotejo Jornalismo-Direito.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à escolha das profissões.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da assistência dos profissionais do Direito e do
Jornalismo; a jurisprudência ortopensênica; o holopensene pessoal do autodiscernimento; o holopensene midiático; o holopensene da consciencialidade; os grafopensenes; a grafopensenidade;
o materpensene paradireitólogo; o holopensene da interassistencialidade; a autopensenização qualificada pela Cosmoética.
Fatologia: o Jornalismo na jurisprudência; o Jornalismo Jurídico; o Direito virando notícia; a Constituição Federal (1988, art. 220), regulando a Comunicação Social e estabelecendo direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º); o Código Civil Brasileiro (1997) e legislações
complementares; o direito autoral; a crônica jurisprudencial; o direito à informação jornalística
e o dever de bem informar; o preço do silêncio; o direito à informação; a importância da publicação das leis; a mídia influindo no julgamento de crimes; a manchete do dia; o dia do julgamento;
a imprensa enquanto quarto poder; o Direito atuando ao modo de poder paralelo; os aportes e experimentos na profissão; o duplo curso; o desafio do segundo curso superior; a segunda vocação;
as duas primeiras vocações usadas, ao mesmo tempo, pela conscin autoconsciente versátil; o autodidatismo permanente; o direito de o jornalista preservar o segredo da fonte; o direito de o cliente
manter-se em silêncio, por orientação do advogado; os procedimentos adequados para minimizar
os conflitos; o papel da mídia na formação da opinião pública; a administração judiciária precária;
a publicidade gerando o consumismo; o Jornalismo prestando serviços sociais; o Jornalismo sensacionalista exacerbando as emoções; o exercício da liberdade de imprensa; a Internet enquanto
biblioteca universal e repositório de leis; o império da lei e a influência na proéxis; a profissão
herdada; a neutralidade presumida do jornal em relação ao tratamento do cidadão; o fato de os
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costumes modificarem as leis; os comunicadores da TV Justiça; o Direito justo universalmente
válido; a isonomia legal; a Etologia Cosmoética; a sobreposição de competências em áreas distintas; o aumento do leque de possibilidades profissionais; a competência interassistencial em qualquer profissão; a prática da tares na convivialidade; a meta evolutiva da autolucidez, do autodiscernimento e da autocosmoeticidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a vocação paragenética na escolha da carreira profissional; o cumprimento integral dos paradeveres; as pesquisas do Paradireito; a Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico Jornalismo marrom–advocacia de porta de
cadeia; o sinergismo indústria do conteúdo–indústria da ação; o sinergismo abuso do direito–
–abuso de informação; o sinergismo norma de redação–norma legal; o sinergismo liberdade de
expressão–direito de informação; o sinergismo metafórico direito de opinião–opinão do Direito;
o sinergismo intimidade-privacidade; o sinergismo dos cursos complementares na integração das
cognições; o sinergismo educação formal–autodidatismo permanente; o sinergismo dos cursos
convergentes na expansão das autocognições e das práticas energéticas.
Principiologia: o princípio de todo poder emanar do povo; o princípio da publicidade
das leis; o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: o código de Ética do Jornalismo; o Código de Ética dos Advogados; o codigo de Deontologia dos Jornalistas; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o Código Penal regulando as leis restritivas das tecnologias modernas.
Teoriologia: a teoria Geral do Direito; a teoria de o meio ser a mensagem.
Tecnologia: as técnicas jurídicas e jornalísticas; a técnica da amparabilidade parajurídica; a técnica da tarefa energética pessoal (tenepes); as técnicas do aproveitamento do tempo
pessoal.
Voluntariologia: o voluntariado da Conscienciologia especializado em Direito e em
Jornalismo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Jornalistas; o Colégio Invisível dos Jurisconsultos; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito da doutrina e dos costumes na legislação pátria; o efeito de a inteligência superar a emoção; os efeitos cosmovisiológicos do aprofundamento teático de diferentes
áreas de conhecimento.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da mudança de foco das profissões de jornalista e advogado; as neossinapses derivadas das associações ideativas comuns.
Ciclologia: o ciclo produção de provas–revisão de provas; o ciclo da libertação grupocármica.
Binomiologia: o binômio segundo clichê–segundo plano; o binômio segredo de Estado–
–silêncio da informação; o binômio patrocínio publicitário–patrocínio da causa; o binômio matéria jornalística–matéria de fato e de direito; o binômio interpretação da norma jurídica–interpretação da notícia; o binômio sociedade de informação–sociedade jurídica; o binômio direito
de informação–opinião pública; o binômio senso de justiça–senso do Jornalismo; o binômio direito de expressão–direito de acesso à informação; o binômio furo da notícia–dia do julgamento;
o binômio peça promocional–peça acusatória.
Interaciologia: a interação Jornalismo-Direito; a interação fundamentos do Jornalismo–direitos fundamentais; a interação campos do Direito–campos da Comunicação; a interação
da relação da confiança no bem público e no bem particular; a interação direito de imagem–defesa da honra; a interação conhecimento das leis–leis das informações; a interação autodidatismo permanente–autoqualificação crescente.
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Crescendologia: o crescendo defesa do cidadão–defesa do Estado; o crescendo inviolabilidade da consciência–consciência da inviolabilidade–direito à liberdade de informação
(crítica)–direito de resposta; o crescendo tempo de plantar–tempo de colher.
Trinomiologia: o trinômio do Jornalismo de precisão–Jornalismo de soluções–Jornalismo cívico; o trinômio informação-opinião-comunicação; o trinômio Lei de Imprensa–Supremo
Tribunal Federal (STF)–Código Penal.
Polinomiologia: o polinômio convivência pessoal–relação de trabalho–conduta social–
–conduta cosmoética; o polinômio das múltiplas escolhas profissionais; o polinômio tendência
paragenética–influência familiar–condição socioeconômica–idade física–gênero somático–contexto cultural–valores conscienciais.
Antagonismologia: o antagonismo liberdade de imprensa / liberdade condicional; o antagonismo decodificar mensagem / codificar a Lei; o antagonismo audiência pública / direito privado; o antagonsimo direitos objetivos / direitos subjetivos; o antagonismo liberdade individual
/ liberdade coletiva; o antagonismo anonimato / opinião; o antagonismo direito de resposta / resposta do direito; o antagonismo ementa de julgado / emenda de texto; o antagonismo objetividade jurídica / subjetividade informativa.
Paradoxologia: o paradoxo da instantaneidade das comunicações não diminuir a lentidão da justiça brasileira.
Politicologia: a política social; o jusnaturalismo; o direito de informar, se informar ou
ser informado.
Legislogia: as leis arbitrárias; a lei da escolha profissional.
Filiologia: a neofilia.
Fobiologia: a jurisfobia; a comunicofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial na profissão.
Mitologia: o mito da imprensa rosa; o mito da justiça cega; o mito de todo jornal ser
imparcial.
Holotecologia: a proexoteca; a paradireitoteca; a juridicoteca; a comunicoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Interaciologia; a Comunicação Social; a Paradireitologia; a Sociologia Jurídica; a Parapoliticologia; a Legislação Ética; a Filosofia Jurídica; a Sociologia Geral;
a Paradiplomacia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o comunicador; o advogado; o redator; o revisor; o diagramador; o repórter; o repórter fotográfico; o colunista; o procurador; o cliente; o advogado de ofício; o comunicólogo; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o duplista; o conviviólogo;
o proexista; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o jurista Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (1892–1979); o jornalista Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça (1774–1823).
Femininologia: a comunicadora; a advogada; a redatora; a revisora; a diagramadora;
a repórter; a repórter fotográfica; a colunista; a procuradora; a cliente; a advogada de ofício;
a comunicóloga; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a duplista; convivióloga; a proexista; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de
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obra; a mulher de ação; a jornalista Narcisa Amália de Campos (1856–1924); a advogada Myrthes Gomes de Campos (1875–1979).
Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens midiaticus; o Homo
sapiens legislogus; o Homo sapiens paradireitologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação Jornalismo-Direito favorável = a utilização positiva ou cosmoética das duas ciências fomentando o esclarecimento democrático; interação Jornalismo-Direito
desfavorável = a utilização negativa ou antiética das duas ciências fomentando a desinformação
autocrática.
Culturologia: a cultura da impunidade; a cultura do furo jornalístico; a cultura da profilaxia dos conflitos; a cultura polimática; a cultura da Cosmovisiologia; a cultura da Holocarmologia.
Metáfora. A vivência da conscin nas profissões de Jornalismo e Direito, paralelas ou
não, é caminho de mão dupla: ora a primeira exerce preferência e influência sobre a direção da
outra, ora a segunda apresenta predominância. A medida correta é não sair fora do rumo, não seguir no acostamento nem trocar de pista, mas ir em frente no caminho certo, exercendo ambas as
profissões, interativamente, na via do meio, da intercooperação e, sobretudo, aplicando a Cosmoética diuturnamente.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação Jornalismo-Direito, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Advocacia interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
03. Código consagrado: Autorrecexologia; Neutro.
04. Duplocurso: Reeducaciologia; Homeostático.
05. Escolha da carreira profissional: Proexologia; Neutro.
06. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
07. Holopensene midiático: Holopensenologia; Neutro.
08. Informação conscienciológica: Comunicologia; Homeostático.
09. Jornalismo marrom: Comunicologia; Nosográfico.
10. Legislogia: Direitologia; Homeostático.
11. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Paralegislogia: Paradireitologia; Homeostático.
14. Profissão herdada: Autoproexologia; Neutro.
15. Segunda vocação: Autoconscienciometrologia; Neutro.
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A INTERAÇÃO JORNALISMO-DIREITO, QUANDO VIVENCIADA PELA CONSCIN LÚCIDA E COSMOÉTICA, PODE PROMOVER AS DUAS CIÊNCIAS PELA PRÁTICA INTERASSISTENCIAL DO DIREITO ÉTICO E DO JORNALISMO LEGAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a importância da interação Jornalismo-Direito? Aplica tal interação na prática evolutiva dessas ou de outras profissões correlatas?
Bibliografia Específica:
1. Costa, Mac-Dawidson Buarque Lins; Jornalismo e Direito: Breve Reflexão da Ação do Direito sobre
a Imprensa; apres. Raimundo Palmeira; pref. Boanerges Lopes; 104 p.; 3 caps.; 3 citações; 1 E-mail; 80 enus.; 1 foto;
1 microbiografia; 35 refs.; 9 webgrafias; 3 anexos; 22 x 15,5 cm; br.; Edufal; Maceió, AL; 2004; páginas 13 a 156.
2. Editora Saraiva; Vade Mecum; colaboradores Antônio Luiz de Toledo Pinho; Márcia Cristina Vaz dos
Santos Windt; & Lívia Céspedes; 1 CD-ROM; LXI + 1.758 p.; 1 E-mail; 24.292 enus.; 5 súmulas; 1 website; alf.; 24,5
x 17 x 5,5 cm; br.; 3ª Ed. atual. e amp.; Editora Saraiva; São Paulo, SP; 2007; páginas 7 a 12, 35, 36, 66 e 67.
3. Nunes Jr., Vidal Serrano; Direito e Jornalismo; 160 p.; 12 caps.; 38 citações; 1 E-mail; 38 enus.; 1 minicurrículo; 1 website; 52 refs.; 21 x 14 cm; br.; Editora Verbatin; São Paulo, SP; 2006, páginas 9 a 57.

E. D.
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INTERAÇÃO

MONITORIA INTRAFÍSICA–PARASSEGURANÇA
(PARAPROFILAXIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A interação monitoria intrafísica–parassegurança é a atividade compartilhada entre equipin-equipex no emprego de procedimentos técnicos adequados à condução de
trabalhos bioenergéticos assistenciais, visando assegurar aos participantes a integridade holossomática, intra e extrafísica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O termo monitoramento vem do idioma Latim, monitor, “o que adverte, lembra, guia, dirige; conselheiro; apontador; escravo que vigia o trabalho dos outros; feitor; instrutor militar”. Surgiu no Século XX.
O prefixo intra provém do mesmo idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de;
durante; no recinto de; próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico procede igualmente
do idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo a Natureza ou ao estudo
da mesma”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo seguro vem do idioma Latim, securus, “tranquilo; calmo; seguro; plácido; pacífico; confiado; ousado; quem é indiferente a; quem não teme;
que não receia”, constituído por sine, “sem”, e cura, “inquietação; aflição; angústia; cuidado;
guarda; vigia; superintendente; objeto ou causa de cuidados”. Apareceu no mesmo Século XIII.
A palavra segurança surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Interrelação segurança intrafísica–segurança extrafísica. 2. Intercooperação monitoria intrafísica–parassegurança. 3. Parceria técnica auxiliar de campo–equipex.
4. Conjugação de esforços equipin-equipex. 5. Interatuação equipin-equipex.
Neologia. As 3 expressões compostas interação monitoria intrafísica–parassegurança,
interação jejuna monitoria intrafísica–parassegurança e interação experiente monitoria intrafísica–parassegurança são neologismos técnicos da Paraprofilaxiologia.
Antonimologia: 1. Desconexão equipin-equipex. 2. Dissonância entre monitoria intrafísica e parassegurança.
Estrangeirismologia: a proteção dupla do continuum físico-extrafísico; os insigths parapreventivos; o feeling assistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à segurança intra e extrafísica no decorrer dos trabalhos interassistenciais.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Monitor:
amparador aprendiz. Amparador: parapreceptor técnico. Parassegurança: intercooperação extrafísica. Paravoluntariado: interrelação técnica. Interação sadia: paraprofilaxia. Parcerias
também evoluem. Sejamos minipeças úteis.
Coloquiologia: a teática do ombro a paraombro.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência; os ortopensenes; a ortopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os didaticopensenes; a didaticopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a ampliação da autopensenidade lúcida; a afinidade pensênica nos contatos interdimensionais homeostáticos; a assepsia energética dos holopensenes; a retilinearidade pensênica; a autopensenidade
anticonflitiva; a autopensenização atilada às realidades circundantes; a heteropensenização focada
na interassistencialidade; a homopensenidade da equipe assistencial.
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Fatologia: a conjugação de esforços monitoria intrafísica–parassegurança, visando o andamento prudente dos trabalhos bioenergéticos; a intercooperação atenta entre as equipes intrafísica e extrafísica, enquanto responsáveis pela interassistência; a convergência de esforços entre as
consciências afinizadas; a permutabilidade assistencial interconsciências; as parcerias evolutivas;
o papel das companhias na maxiproéxis; a ampliação do senso de interassistencialidade; a manutenção máxima da discrição quanto aos fatos e parafatos vivenciados; a autoconscientização do
papel de assistente interdimensional; o exercício teático da Pré-Intermissiologia; os esquemas de
precaução intra e extrafísica; a pontualidade nas tarefas assistenciais sendo fator preventivo de
acidente de percurso; a atuação recíproca monitor intrafísico–amparo de função; o exemplarismo
quanto ao entrosamento, profilaxia e terapêutica nos trabalhos bioenergéticos sendo modelo para
as demais atividades intrafísicas; o aprendizado teático da função de minipeça do Maximecanismo
Multimensional Interassistencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o emprego rotineiro da sinalética energética e parapsíquica pessoal na vivência interdimensional; a parapreceptoria
técnica pontual; a parablindagem do ambiente; a neutralização das energias conscienciais (ECs)
nocivas; os reforços das autodefesas energéticas; a proteção extrafísica em sinergia com a equipin, em campos bioenergéticos; as paramediações dos amparadores extrafísicos técnicos; as intervenções benignas, pontuais, decorrentes da equipex; a estabilidade extrafísica; a agudização do
autoparapsiquismo; os parabastidores da teática interassistencial; a paramonitoria nos desempenhos parassociais; a tenepes contribuindo com o estofo e mitridatização ao assistente; a conexão
energosossoma-mentalsoma possibilitando a expansão dos atributos mentaissomáticos; a coexistência harmoniosa entre as múltiplas dimensões a partir do gerenciamento das comunexes evoluídas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo entre as consciências da paraparceria.
Principiologia: o princípio da autocrítica aplicado ao prioritário; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da desassedialidade interconsciencial; o princípio da descrença
(PD); o princípio do posicionamento pessoal (PPP), evitando ambiguidades; o princípio da convivência fraterna em todas as dimensões; a teática do princípio da interassistencialidade multidimensional.
Codigologia: o código pessoal de parassegurança fundamentando as medidas profiláticas; as cláusulas comuns entre os códigos pessoais de Cosmoética (CPC) facilitando a interação
equipin-equipex; as alíneas do código grupal de Cosmoética (CGC) alicerçadas na interassistência.
Teoriologia: a teoria e prática da interassistencialidade.
Tecnologia: a técnica do encapsulamento parassanitário; a técnica da assepsia energética ambiental; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da defesa do holossoma; as
técnicas de parassegurança; as paratécnicas assistenciais aplicadas em momentos oportunos;
a evitação de misticismos pelo emprego sadio das técnicas bioenergéticas interassistenciais.
Voluntariologia: a atuação laboral conjunta voluntariado-paravoluntariado técnicos em
campos bioenergéticos.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Pesquisologia.
Efeitologia: o efeito homeostático da organização intrafísica influindo no resultado da
interassistência extrafísica.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela interação monitoria intrafísica–parassegurança.
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Ciclologia: o ciclo assistente intrafísico–amparador extrafísico qualificando os heterorrevezamentos; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: o comprometimento; a autoconsciencialidade; a incumbência; o zelo;
a precaução; a hiperacuidade; a segurança. A pararresponsabilidade interassistencial; o paravínculo interassistencial; o parentendimento interassistencial; o paracompromisso interassistencial;
o parapacto interassistencial; a paraintervenção interassistencial; a paradeliberação interassistencial.
Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio parceria-paraparceria; o binômio olhar intrafísico–paraolhos multidimensionais; o binômio tarefa intrafísica–paratarefa;
o binômio (dupla) amparador-monitor; o binômio câmeras de segurança–câmeras de parassegurança; o binômio amparador-amparando.
Interaciologia: a interação monitoria intrafísica–parassegurança.
Crescendologia: o crescendo lucidez intrafísica–lucidez extrafísica; o crescendo assistência intrafísica–assistência extrafísica; o crescendo dupla ociosa–dupla operosa.
Trinomiologia: a prática do trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; a parassegurança embasada no trinômio fraternismo-universalismo-cosmoeticidade.
Polinomiologia: o polinômio atilamento-acoplamento-prudência-pacificação.
Antagonismologia: o antagonismo estabilidade extrafísica / instabilidade intraconsciencial; o antagonismo minipeça assistencial / maxipeça egoica; o antagonismo Homo sapiens vigilans / Homo sapiens incautus; o antagonismo monitoramento sadio / rendição ao heterassédio;
o antagonismo conscin doadora / conscin vampiresca; o antagonismo minimização do ego / ampliação da assistência; o antagonismo intervenção cosmoética e construtiva dos amparadores
extrafísicos / intervenção anticosmoética e destrutiva dos assediadores extrafísicos.
Paradoxologia: o paradoxo da segurança desarmada; o paradoxo da passividade
alerta.
Politicologia: a assistenciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço asssistencial aplicada ao bom andamento dos trabalhos; a lei da evolução interassistencial; a lei do maior esforço cognitivo aplicada à autolucidez;
as leis da interassistencialidade parapsíquica; as leis da Parapercepciologia; a lei da economia
de males; as leis da interassistência bioenergética.
Filiologia: a disciplinofilia; a interassistenciofilia; a amparofilia; a autopesquisofilia;
a energofilia; a parapsicofilia; a conscienciofilia.
Sindromologia: a superação da síndrome da dispersão consciencial parapsíquica.
Maniologia: a ausência de parapsicofobia.
Holotecologia: a assistencioteca; a consciencioteca; a energeticoteca; a experimentoteca; a sinaleticoteca; a fenomenoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Paraprofilaxiologia; a Amparologia; a Experimentologia; a Ectoplasmologia; a Paracirurgia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Parassociologia; a Desassediologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin sentinela; a consciex sentinela; a pessoa antenada; a consciência
autorganizada; a consciência cosmoética; a consciência detalhista; a isca humana lúcida; a consciência lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; as consciexes operosas; as consciexes técnicas
em energia; a equipe de apoio.
Masculinologia: o monitor; o energizador; o cronometrista; o epicon lúcido; o acoplador; o doador; o projetor; o consciencioterapeuta; o amparador intrafísico; o amparador de função; o assistente; o assistido; o observador; o coordenador; o prevenido; o vigilante; o sentinela;
o defensor; o atilado; o autodecisor; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conviviólogo; o homem de ação; o exemplarista; o planejador; o tenepessista; o ofiexista.
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Femininologia: a monitora; a energizadora; a cronometrista; a epicon lúcida; a acopladora; a doadora; a projetora; a consciencioterapeuta; a amparadora intrafísica; a amparadora de
função; a assistente; a assistida; a observadora; a coordenadora; a prevenida; a vigilante; a sentinela; a defensora; a atilada; a autodecisora; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convivióloga; a mulher de ação; a exemplarista; a planejadora; a tenepessista; a ofiexista.
Hominologia: o Homo sapiens interconscientialis; o Homo sapiens attentus; o Homo
sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens paratechnicus; o Homo sapiens amparator; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação jejuna monitoria intrafísica–parassegurança = a interatuação
principiante, por vezes insegura, entre monitores calouros e a equipex nos primeiros contatos com
a função; interação experiente monitoria intrafísica–parassegurança = a cooperação recíproca
entre monitores traquejados e a equipex técnica visando a condução segura da função.
Culturologia: a cultura da prevenção; a cultura da profilaxia enquanto norma útil.
Atuação. Sob a ótica da Paraprofilaxia, eis 16 exemplos de procedimentos técnicos passíveis de serem empregados durante cursos de campo bioenegético ou Dinâmicas Parapsíquicas,
visando o transcurso seguro de todas as funções, com base no trinômio assistencial acolhimento-orientação-encaminhamento:
01. Acolhimento. Recebimento e acomodação dos participantes do evento.
02. Acompanhamento. Auxílio para adentrar o espaço com baixa luminosidade.
03. Antecipação. Atuação na profilaxia ao invés de apagar incêndio.
04. Atendimento bioenergético. Auxílio aos participantes calouros na desassim. Aplicação de arco voltaico extra.
05. Atendimento médico. Acionamento do profissional de saúde, em caso de emergência.
06. Atendimento psicológico. Encaminhamento ao profissional especialista, para evitação de possíveis surtos.
07. Atendimento somático. Troca de cadeira ou colchonete quando necessário.
08. Consideração. Saneamento de pequenos desconfortos apresentados pelos participantes.
09. Informes. Instrução para guardar, em local apropriado, objetos pessoais dispensáveis no ambiente do campo, a exemplo de chaves e celulares (desligados).
10. Impedimento. Objeção à entrada de água (em copos), no espaço onde acontece
o campo bioenergético.
11. Lembrete. Relembrar aos participantes a necessidade de andar suave no espaço do
campo, evitando acidentes e / ou turbulências (entropias).
12. Orientação. Explicação do modus operandi dos trabalhos bioenergéticos a serem
desenvolvidos e encaminhamento dispensado aos participantes e / ou visitantes, em especial quem
é de primeira vez.
13. Prevenção. Antecipação de materiais extras à mão, a exemplo de lanternas, lenço de
papel, panos de limpeza.
14. Suporte. Apoio técnico ao epicentro consciencial (epicon) e aos energizadores no
decorrer dos trabalhos.
15. Vigília. Vigilância acurada aos fatos e parafatos.
16. Zelo. Cuidado na realização das tarefas e atenção às consciências presentes antes
e pós-trabalhos bioenergéticos.
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Otimização. Sob a ótica da Traforologia, pode-se elencar, em ordem alfabética, 12 trafores facilitadores da interação equipin-equipex:
01. Antevidência: a evitação de riscos desnecessários. A sábia parêmia “a conscin prevenida vale por duas”.
02. Atenção: a evitação de miniacidentes. A prudência enquanto norma.
03. Autopesquisa: a evitação dos achismos. A oportunidade de autavaliações e feedbacks interasssistenciais.
04. Coerência: a evitação dos extremos. A coerência harmônica dos fatos e parafatos,
com base no autodiscernimento.
05. Comunicação: a evitação de malentendidos. A clareza das informações úteis transmitidas aos integrantes da equipe.
06. Concessão: a evitação da instransigência. A flexibilização das regras quando necessário.
07. Desassombro: a evitação da tibieza. A firmeza nas atitudes ou ações.
08. Fraternismo: a evitação da evitação. O acolhimento fraterno a todas as consciências, compassageiras evolutivas.
09. Ortopensenidade: a evitação de intoxicação holopensênica. A Higiene Consciencial.
10. Parapercepção: a evitação da imaginação. O estado de alerta consciencial.
11. Pontualidade: a evitação de contratempos. A chegada antecipada ao local onde será
realizada a atividade pela qual está responsável.
12. Proatividade: a evitação de imprevistos. A vigilância ininterrupta ao ambiente e parambiente.
Taxologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 trabalhos bioenergéticos interassistenciais (cursos de campo ou dinâmicas parapsíquicas) e respectivas ICs (Ano-base: 2014) onde a interação monitoria intrafísica–parassegurança desempenha papel indispensável:
01. Acoplamentarium: Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC).
02. Campo Assistencial Holossomático (CAH): Associação Internacional de Pesquisa
Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia (ECTOLAB).
03. Campo Pesquisístico Interassistencial (CPI): ECTOLAB.
04. Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia (DIP): ECTOLAB.
05. Dinâmicas Parapsíquicas Temáticas: CEAEC; OIC.
06. Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2): Instituto Internacional de
Projeciologia e Conscienciologia (IIPC).
07. Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 3 (ECP3): IIPC.
08. Imersão Projecioterápica: Organização Internacional da Consciencioterapia
(OIC).
09. Programa de Desenvolvimento Parapsíquico (PDP): IIPC.
10. 40 Manobras Energéticas: Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação monitoria intrafísica–parassegurança, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Assepsia energética: Paraassepsiologia; Homeostático.
03. Automitridatismo: Autoparaimunologia; Homeostático.
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Código pessoal de parassegurança: Experimentologia; Homeostático.
Extrafisicalidade: Multidimensiologia; Neutro.
Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
Imitação evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
Monitoramento consciencial: Parapercepciologia; Neutro.
Parainterceptação desassediadora: Desassediologia; Homeostático.
Parapreceptoria: Interassistenciologia; Homeostático.
Paratarefa do amparador: Amparologia; Homeostático.
Paravoluntariado: Paravoluntariologia; Homeostático.
Permutabilidade interconsciencial: Conviviologia; Homeostático.
Segurança extra: Pesquisologia; Neutro.
Taxologia da segurança: Experimentologia; Neutro.

O NÍVEL DE AUTOCOMPROMETIMENTO E SERIEDADE
DAS CONSCINS MINIPEÇAS QUALIFICA A INTERCOOPERAÇÃO PROLÍFICA E PROFILÁTICA DAS PARAPARCERIAS
TÉCNICAS NOS PARACOMPROMISSOS ASSISTENCIAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a paraparceria exercida entre
monitores intrafísicos e amparadores extrafísicos de função? Qual o nível do abertismo e empenho pessoal para atuar em tais nichos interassistenciais?
N. C.
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INTERAÇÃO

PACIOLOGIA-ENCICLOPEDIOLOGIA
(REURBEXOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A interação Paciologia-Enciclopediologia é a influência mútua ou ação
recíproca entre as duas especialidades conscienciológicas, ao modo de estratégia evolutiva ao ampliar a cosmovisão quanto aos efeitos reurbanizadores e pacificadores da elaboração e publicação
de megagescons coletivas e tarísticas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no
espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito;
obra; negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e este de
agere, “obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O primeiro elemento de composição pac(i) provém do idioma Latim, pax, pacis, “paz; estado de paz;
tratado de paz”. Apareceu no Século XII. O segundo elemento de composição logia deriva do
idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
O termo enciclopédia é oriundo do idioma Francês, encyclopédie, derivado do idioma Latim Tardio, encyclopaedia, e este do idioma Grego, egkuklopaiedeía, por egkúklios paideia, “ensino circular; panorâmico”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição logia é proveniente do
idioma Grego, logos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1.
Interação Ciência do pacifismo–estudo do enciclopedismo.
2. Conexão estudo da paz–Cogniciologia Enciclopédica. 3. Interação estudo da pacificação–
–Erudiciologia.
Neologia. As 3 expressões compostas interação Paciologia-Enciclopediologia, mininteração Paciologia-Enciclopediologia e maxinteração Paciologia-Enciclopediologia são neologismos técnicos da Reurbexologia.
Antonimologia: 1. Interação belicismo-ignorantismo. 2. Interação Conflitologia-Antierudiciologia. 3. Interação Cultura de Guerra–Enciclopediologia.
Estrangeirismologia: o triunfo da rázon en tiempos irracionales; o Cognitarium; o Verbetarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da Neoenciclopediologia Reurbanizadora.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do enciclopedismo; o holopensene pessoal da paz;
a interação pensênica entre os coautores de megagescon; o materpensene dos enciclopedistas perpetuado por várias ressomas; os doxopensenes; a doxopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a pacipensenidade priorizada.
Fatologia: o vínculo entre as especialidades voltadas à paz e às megagescons enciclopédicas; a transformação do Planeta-Nosocômio belicista em Planeta-Educandário pacifista; o fato
de o pacifismo e a educação caminharem de mãos dadas; o fato de os livros serem os primeiros
artefatos destruídos durante a guerra; a reconstrução de determinada cultura no pós-guerra, por
meio de bibliotecas; os marcos ideativos na História humana influenciando a neomentalidade dos
séculos seguintes; as megagescons reunindo elenco de coautores afinizados; o reagrupamento
evolutivo dos verbetógrafos conscienciológicos; os intermissivistas teáticos trabalhando no front
da batalha evolutiva; a edificação de novo patamar evolutivo planetário; as repercussões do autorado enciclopédico conscienciológico autoinclusivo; os aportes da Neociência Conscienciologia
fomentando a revolução consciencial pacifista pró-Estado Mundial.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a tarefa maxiproéxica da implantação da Era Consciencial; as estratégias de consciências extrafísicas avançadas na
construção da Megacultura de Paz Planetária; a assistência ostensiva dos amparadores extrafísicos
de função da Enciclopediologia; a evidente estratégia avançada pró-reurbex dos megaempreendimentos gesconológicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pesquisa da paz–pesquisa do enciclopedismo; o sinergismo Pacifismo-Universalismo.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo grupal
(PEG); o princípio da autopacificação esclarecida.
Codigologia: os códigos de ortoconvivialidade.
Teoriologia: a teoria do reagrupamento grupocármico.
Tecnologia: a técnica do continuísmo verbetográfico de dezenas de enciclopedistas.
Voluntariologia: o voluntariado nas instituições contributivas à reurbanização planetária; os voluntários da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); os voluntários do Serenarium; os voluntários responsáveis pela edificação
do Pacificarium.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o trio de laboratórios mentaissomáticos Holociclo, Holoteca e Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos; o Colégio Invisível dos Enciclopedistas da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Conscienciografologistas.
Efeitologia: os efeitos autopacificadores da autocognição enciclopédica; o efeito da divulgação do saber enciclopédico conscienciológico na construção de holopensenes pacifistas;
o efeito reurbanizador da reeducação para a paz.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da gesconografia maxiproéxica; as neossinapses construídas pela erudição enciclopédica.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) e grupal; o ciclo de produção das
grandes enciclopédias.
Enumerologia: a Ciência da Reeducação; a Ciência da Tares; a Ciência da Grafopensenidade; a Ciência da Pacificação; a Ciência da Reurbanização; a Ciência do Autorrevezamento;
a Ciência da Evolução.
Binomiologia: o binômio verbete-livro; o binômio imperturbabilidade-serenidade; o binômio admiração-discordância; o binômio acordos de paz–ajuda humanitária.
Interaciologia: a interação Paciologia-Enciclopediologia; a interação cognição-ortopensenização; a interação livros-tares.
Crescendologia: o crescendo Enciclopediologia-Neoenciclopediologia.
Trinomiologia: o trinômio paz íntima–paz global–paz interdimensional.
Polinomiologia: o polinômio conscin-consciex-equipin-equipex a favor da paz.
Antagonismologia: o antagonismo guerra / paz; o antagonismo ignorância / erudição.
Politicologia: as políticas editoriais tarísticas; as políticas pacifistas dos organismos internacionais libertários; a cosmocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na consecução da reurbex.
Filiologia: a erudiciofilia; a bibliofilia; a paciofilia; a interassistenciofilia; a discernimentofilia; a enciclofilia; a cosmocogniciofilia.
Fobiologia: a evitação da enciclopediofobia; a superação da cogniciofobia.
Mitologia: o mito de a inclusão enciclopédica ser para poucos; o mito de a paz ser sinônimo de pasmaceira; a queda dos mitos pessoais sobre o autorado verbetográfico.
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Holotecologia: a encicloteca; a lexicoloteca; a pacificoteca; a reurbanoteca; a evolucioteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Reurbexologia; a Neoenciclopediologia; a Verbetologia; a Serenologia; a Ortopensenologia; a Grafopensenologia; a Conscienciografologia; a Discernimentologia; a Paradireitologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pacifista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a pacifista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens encyclopaedologus; o Homo
sapiens discernens; o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens
communicologus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens reurbanisatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininteração Paciologia-Enciclopediologia = a publicação de 10 verbetes sobre o tema da paz na Enciclopédia da Conscienciologia; maxinteração Paciologia-Enciclopediologia = a publicação de 100 verbetes sobre o tema da reurbanização e da paz na Enciclopédia da Conscienciologia.
Culturologia: a cultura de paz; a cultura enciclopédica; a cultura da reurbex.
Marcos ideativos. A produção coletiva de conhecimento escrito, libertário e esclarecedor, pró-pacifismo, em variegados períodos históricos da Humanidade, a exemplo das grandes enciclopédias, constituem marcos culturais e paradigmáticos ao modo de “divisores de águas” na
evolução do orbe.
Razão. Síntese da cognição possível de determinada época, o enciclopedismo objetiva
compilar o saber coletivo, de ponta, capaz de ampliar a mundividência e a cosmovisão, contrárias
ao reducionismo e ao dogmatismo aprisionadores. Na História da erudição ocidental, destaca-se
a Encyclopédie francesa, Século XVIII, na condição de exemplo.
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Encyclopédie. André-François Le Breton (1708–1779), editor francês decide traduzir
a Cyclopaedia or Universal Dictionary of Arts ans Sciences, publicada em 2 volumes por
Ephraim Chambers (1680–1740) na Inglaterra. Convida Denis Diderot (1713–1784) e Jean Baptiste le Rond D’Alembert (1717–1783) para coordenarem a versão francesa da obra.
Projeto. A ideia original da tradução cede lugar ao projeto de neoenciclopédia, integrando ideias e intelectuais do período, a exemplo dos iluministas Voltaire (François Marie Arouet,
1694–1778), Charles de Montesquieu (1689–1755) e Jean Jacques Rousseau (1712–1778), entre
muitos colaboradores. A Encyclopédie foi publicada entre 1751 e 1772, num total de 28 volumes
(17 de texto e 11 de ilustrações), com 72 mil artigos (verbetes) e 16 mil páginas.
Iluminismo. Sob os ideais iluministas, a França do Século XVIII encontra-se em efervescente processo de transformação intelectual e política. Escritores e filósofos utilizavam a imagem da luz, enquanto metáfora para a expansão do conhecimento, questionamento ao saber dogmático religioso e ao poder monárquico.
Minipeça. A cosmovisão proporcionada pela Enciclopédia da Conscienciologia, megagescon grupal e aberta, contribui para elucidar o compromisso das consciências minipeças interassistenciais no mecanismo de construção da Era Consciencial embasado no Universalismo
e Maxifraternismo, notadamente a pacificação intra e interconsciencial.
Tabelologia. Sob a ótica da Historiologia, eis, em ordem alfabética, 23 cotejos entre
duas enciclopédias, a Encyclopédie francesa (1751–1772) e a Enciclopédia da Conscienciologia
(2006–), ampliando o tema, ao leitor ou leitora, acerca de megaempreendimentos intelectuais na
condição de marcos ideativos renovadores:
Tabela – Cotejo Encyclopédie / Enciclopédia da Conscienciologia
Nos

Encyclopédie

Enciclopédia da Conscienciologia

01.

143 coautores

500 coautores (Data-base: julho de
2015)

02.

28 volumes

Sem número limite de volumes

03.

72 mil verbetes

Sem número limite de verbetes

04.

Ano de edição: 1751 a 1772

1ª edição: 2006

05.

Autorrevezamento insciente

Gruporrevezamento calculado

06.

Cápsula do tempo inicial

Cápsula do tempo avançada

07.

Coautores intelectuais

Coautores conscienciólogos

08.

Debates nos Salões Culturais

Transmissão online pela Internet

09.

Defesa do Estado Democrático

Defesa do Estado Mundial

10.

Elencologia de iluministas

Parelencologia de amparadores

11.

Encriptação ideológica

12.

Europa e Novo Mundo

13.

Igualdade-Liberdade-Fraternidade

Encriptação autorrevezamentológica
Comunidade Conscienciológica
Cosmoética Internacional (CCCI)
Cosmoética-MegafraternismoUniversalismo

14.
15.

Inventário do conhecimento da
época
Memória intrafísica

Inventário do Cosmos
Holomemória
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Nos

Encyclopédie
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16.

País: França

País: Brasil

17.

Paradigma Iluminista

Paradigma Consciencial

18.

Pré-Curso Intermissivo

Pós-Curso Intermissivo

19.

Pré-Reurbex

Pós-Reurbex

20.

Revolução Francesa belicista

Revolução Consciencial pacifista

21.

Século das Luzes

Século da Lucidez

22.

Século XVIII

Século XXI

23.

Trabalho editorial remunerado

Doação dos direitos pelos autores

Desafios. O papel da Enciclopédia da Ciência das Ciências, na reurbanização e nas estratégias pró-paz no Século XXI, pode ser melhor compreendido, por exemplo, por meio das 10 iniciativas, realidades e desafios a seguir, colocados aos intermissivistas voluntários da tares (Ano-base: 2015), listadas em ordem alfabética:
01. Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS).
02. Autoinclusão de mais de 500 coautores na Enciclopédia da Conscienciologia.
03. Bairro do conhecimento (Cognópolis).
04. Código grupal de Cosmoética (CGC).
05. Código pessoal de Cosmoética (CPC).
06. Comunex avançada Interlúdio.
07. Dinâmica parapsíquica do Enciclopedismo Reurbanológico.
08. Holociclo (CEAEC).
09. Holoteca (CEAEC).
10. Tertuliarium (CEAEC).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação Paciologia-Enciclopediologia, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Coletivo mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Crescendo verbetógrafo-maxiproexista: Maxiproexologia; Homeostático.
03. Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
04. Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
05. Enciclopediologia: Cosmovisiologia; Homeostático.
06. ENCYCLOSSAPIENS: Enciclopediologia; Homeostático.
07. Equação conscienciográfica: Taristicologia; Homeostático.
08. Expediente neoenciclopediológico: Maxiproexologia; Homeostático.
09. Holoconvivialidade pacífica: Pacifismologia; Homeostático.
10. Paciologia: Holopesquisologia; Homeostático.
11. Pacipensene: Paciologia; Homeostático.
12. Produção do esclarecimento: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Reeducação para a paz: Pacifismologia; Homeostático.
14. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Verbetorado conscienciológico: Comunicologia; Homeostático.
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AS TEÁTICAS DA PAZ, DA TARES E DO UNIVERSALISMO,
GRAFADAS NAS MEGAGESCONS COLETIVAS, A EXEMPLO DA ENCICLOPÉDIA DA CONSCIENCIOLOGIA, SINALIZAM A REURBEX EM CURSO E A ERA CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera viável a conexão entre a erudição
libertária das megagescons tarísticas e a construção da cultura de paz em escala planetária?
Contribui com a reurbex em curso por meio da autoinclusão enciclopédica conscienciológica?
Bibliografia Específica:
1. Blom, Philipp; Encyclopédie: El Triunfo da la Razón en Tiempos Irracionales; trad. Javier Calzada; 460
p.; 19 caps.; 2 fotos; 32 ilus.; 172 refs; ono.; 22 x 14 cm; br.; Editorial Anagrama; Barcelona; España; 2007; páginas 11
a 405.
2. Burke, Peter; Uma História Social do Conhecimento: De Gutenberg a Diderot (A Social History of Knowledge: from Gutenberg to Diderot); trad. Plinio Dentzien; 242 p.; 9 caps.; 13 ilus.; 547 notas; 700 refs.; ono.; 23 x 16 cm;
br.; Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 159 a 175.
3. Manfroi, Eliana; Interação Pacifismologia-Enciclopediologia: Da Encyclopédie do Século das Luzes
à Enciclopédia do Século da Lucidez; Artigo; Anais do II Encontro Internacional da Paz; Saquarema, RJ; 18-21.04.15;
Homo Projector; Revista; Semestral; Vol. 2; N. 1; 1 enu.; 1 minicurrículo; 1 tab.; 10 refs.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Junho, 2015; páginas 24 a 32.

E. M. M.
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INTERAÇÃO

PARACIRURGIA-MEGAFRATERNIDADE
(MEGAFRATERNOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A interação paracirurgia-megafraternidade é a conjugação da incidência,
expressão, manifestação, explicitação e evidenciação dos sentimentos elevados e do amor puro irradiado pela Central Extrafísica da Fraternidade (CEF), na intervenção holossomática invisível,
possibilitada a partir da meritocracia cosmoética, nem sempre aparente à visão convencional.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo ação deriva também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O primeiro elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”.
A palavra cirurgia provém do idioma Latim, chirurgia, “cirurgia; medicina operatória”, e este do
idioma Grego, kheirourgía, “ação de trabalhar com as mãos; trabalho manual; prática de alguma
profissão ou determinada Arte; operação cirúrgica”. Apareceu no Século XVII. O segundo elemento de composição mega vem do idioma Grego, mégas, megale, “grande; grandemente; muito;
mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vocábulo fraternidade deriva do idioma Latim, fraternitas, “parentesco
entre irmãos; fraternidade”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Intercâmbio cirurgia invisível–megafraternidade. 2 Interrelação ação
intervencionista paracirúrgica–megafraternidade.
Neologia. As 3 expressões compostas interação paracirurgia-megafraternidade, interação primária paracirurgia-megafraternidade e interação avançada paracirurgia-megafraternidade são neologismos técnicos da Megafraternologia.
Antonimologia: 1. Interação paracirurgia–incompatibilidade desmeritória. 2. Contraposição paracirurgia-megafraternidade. 3. Interação cirurgia convencional–megafraternidade. 4. Interação cirurgia–recusa à megafraternidade.
Estrangeirismologia: a benesse paracirúrgica refletindo a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)
da consciência; o scrutiny da holomemória, enquanto causa-efeito da paracirurgia; o rapport com
a Central Extrafísica da Fraternidade predispondo a intervenção paracirúrgica; o approach técnico dos amparadores especialistas na paracirurgia.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, principalmente do autodiscernimento quanto à meritocracia interassistencial paracirúrgica.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Paracirurgia: realidade meritória. Paracirurgião: ponte fraternal. Paracirurgia: multifatoriedade megafraterna.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal altruísta predisponente à paracirurgia; o holopensene da maxifraternidade explicitando a paralógica interassistencial da paracirurgia; a isenção pensênica sobre os casos paracirúrgicos; o holopensene da Megafraternologia; a retilinearidade pensênica clareando a maxifraternidade na paracirurgia.
Fatologia: a preparação adequada, enquanto conceptáculo de condições favorecedoras
à paracirurgia interassistencial; a paracirurgia na condição de resultante meritória a ser melhor
compreendida, a partir das pesquisas conscienciológicas; a expressão da maxifraternidade pela assistência indiscriminada de consciências; a disponibilidade em assistir lucidamente nas paracirurgias; a indistinção de classe social na assistência paracirúrgica; a expansão ideativa quanto à mega-
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fraternidade, a partir da reflexão em relação à paracirurgia; os estudos sobre o acoplador paracirúrgico explicitando os mecanismos dos participantes assistenciais na Dinâmica Interassistencial
da Paracirurgia (DIP); a reciclagem pessoal decorrente da paracirurgia; a agilização das reciclagens grupais; a relação causal do passado nos distúrbios somáticos da vida atual; as possibilidades
interventivas a partir da autorganização da rotina de vida; a incompreensão das variáveis envolvidas na paracirurgia relacionada à Ficha Evolutiva Pessoal; o respeito cosmoético e fraternal aos
limites do assistido; a Cosmoética Destrutiva aplicada ao soma pela paracirurgia; a intervenção
somática remissiva da doença a partir da paracirurgia; a doação espontânea de recursos financeiro, na forma de manifestação de gratidão pelos resultados paracirúrgicos; o poder do amor puro
na expressão da megafraternidade na paracirurgia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ectoplasmia influenciando a paracirurgia; a paracirurgia interassistencial deflagrando a intervenção multidimensional fraterna; a Central Extrafísica da Fraternidade subsidiando as energias interassistenciais
paracirúrgicas; a doação de ectoplasma fora do corpo, resultando na mudança parafisiológica de
consciex intervencionada; a expressão de Cosmoética Avançada, megafraterna dispensada pela
serenona Monja na intervenção energética no soma de bebê em creche; o mentalsoma superintendendo a compreensão do ponto de propensão à paracirurgia; o psicossoma homeostático funcionando qual molde paracirúrgico ao mais desequilibrado; as equipexes especializadas em paracirurgia, trabalhadoras na interassistencialidade maxifraterna; o acesso holobiográfico na compreensão da expressão megafraterna da cirurgia invisível; a consulta à parapsicoteca na análise para a intervenção paracirúrgica; a complexidade da megafraternidade na evitação do estupro evolutivo
com a paracirurgia; a autolucidez multidimensional possibilitando a compreensão dos bastidores
paracirúrgicos; a paraclínica funcionando plenamente na interassistência paracirúrgica; o parambulatório especializado em paracirurgia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparador–acoplador paracirúrgico; o sinergismo Central Extrafísica da Fraternidade–assistentes; o sinergismo mérito–injunção fraternal; o sinergismo ectoplasmia interassistencial–paracirurgia; o sinergismo equipin–equipex maxifraterna; o sinergismo universalismo-megafraternidade; o sinergismo paracirurgia–doadores de energias.
Principiologia: o princípio fraternal de assistir sempre; o princípio de errar menos
quem assiste mais; o princípio mnemônico da gratidão pós-paracirurgia; o princípio megafraterno de a paracirurgia atender no limite do assistido; o princípio fraterno de sempre assistir até as
últimas consequências cosmoéticas; o princípio da reverberação psicossomática com sentimentos
elevados, a partir da autorganização somática decorrente da paracirurgia; o princípio da retribuição interassistencial expresso após a paracirurgia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) revisto no período pós-paracirúrgico com cláusulas altruístas; o código grupal de Cosmoética (CGC) de ação fraterna a partir do
comprometimento na Dinâmica Interassistencial da Paracirurgia; o código da megafraternidade
prático pela indistinção paracirúrgica.
Teoriologia: a teoria da ectoplasmia enquanto recurso fraternal utilizado tecnicamente
nas paracirurgias; a teoria da fartura de energias favorecendo a intensificação dos fenômenos paracirúrgicos; a teoria das projeções conscientes possibilitando acompanhar a paraintervenção extrafísica; a teoria da Megafraternologia; a teoria da Paradireitologia influindo na paracirurgia
por meio da pensenização afinizada ao fluxo do Cosmos.
Tecnologia: a técnica paracirúrgica da DIP; as paratécnicas do acoplador paracirúrgico; as paratécnicas promotoras da soltura energossomática; as paratécnicas de conexão com
a CEF; as paratécnicas da anamnese extrafísica possibilitando os registros parapercepciológicos
do acoplamento paracirúrgico; a técnica da desassimilação simpática (desassim); a técnica do arco voltaico craniochacral potencializando os processos paracirúrgicos.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Ectoplasmologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional EV; o laboratório conscienciológico da diferenciação
pensênica; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Megafraternologia; o Colégio Invisível da Paracirurgia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia;
o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: os efeitos pós-paracirúrgicos exigindo acolhimento dos parentes mais próximos no período de convalescência; os efeitos fraternos de retribuir o bem recebido em favor
dos outros; o aumento da responsabilidade do assistido enquanto efeito da assistência fraterna recebida na paracirurgia; os efeitos grupocármicos de gratidão pela paracirurgia realizada; os
efeitos dos sentimentos elevados da equipex paracirurgiã percebidos pelos participantes da DIP;
os efeitos da interação tacon-tares; os efeitos fraternos e multiexistenciais da intervenção paracirúrgica; o efeito físico paracirúrgico enquanto demonstração da multidimensionalidade.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses interassistenciais pelos assistentes na DIP;
as neossinapses da megafraternidade aprendidas; as neossinapses do olhar de fraternidade na
interassistência paracirúrgica; as neossinapses decorrentes da reflexão sobre a paracirurgia; as
neossinapses do amor próprio pós-intervenção paracirúrgica; a neossinapse sobre a doença
e a dor; a neossinapse quanto ao aumento da sustentabilidade na doação de ectoplasma.
Ciclologia: o ciclo intervenção-recuperação; o ciclo assistido-assistente; as ciprienes
vividas pelo assistente paracirúrgico; o ciclo otimismo-alegria consequência da compreensão
ampliada da megafraternidade na interassistência; o ciclo desmaterialização-rematerialização na
aplicabilidade do ectoplasma; o ciclo sinalética energética–interpretação correta; o ciclo incômodo holossomático–estofo energético resultante do aprofundamento do acoplamento paracirúrgico.
Enumerologia: a predisposição a doar ectoplasma; a predisposição interassistencial paracirúrgica; a predisposição a ser amparado tecnicamente com a renúncia do próprio ego; a predisposição ao comprometimento com a equipin, os assistidos e a equipex; a predisposição em vivenciar sentimentos fraternos na paracirurgia; a predisposição a compreender, com cosmovisão, as
intervenções paracirúrgicas; a predisposição a conectar-se com a CEF sintonizando as ondas de
amor puro emanadas para o Cosmos.
Binomiologia: o binômio amparado-amparando na vivência da megafraternidade durante os processos paracirúrgicos; o binômio autorganização–autodefesa energética coroando as possibilidades do trabalho em prol do assistido; o binômio autoconfiança-interdependência na catálise das intervenções em conjunto com os amparadores extrafísicos; o binômio autonomia bioenergética–interdependência interassistencial funcional; o binômio instalação de campo bioenergético–parabanho de Central Extrafísica percebido na forma de extrapolacionismo; o binômio estado
vibracional–autossustentação energética durante os acoplamentos paracirúrgicos.
Interaciologia: a interação paracirurgia-megafraternidade; a interação sentimento fraterno–acoplador paracirúrgico; a interação paracirurgia–paragratidão; a interação mentalsoma-energossoma; a interação (na itinerância) Dinâmica da Megafraternologia (DMF)–Curso Ectoplasmia Projetiva Paracirúrgica Interassistencial (EPPI).
Crescendologia: o crescendo EV–sinalética energética.
Trinomiologia: o trinômio memória-gratidão-megafraternidade; o trinômio ectoplasma–
–parautilização técnica–autorrepercussões holossomáticas; o trinômio autodisponibilidade assistencial–acoplamento paracirúrgico–sentimentos elevados.
Polinomiologia: o polinômio holossomático mentalsoma-psicossoma-energossoma-soma; o polinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento utilizado na triagem extrafísica dos assistidos, pelos amparadores.
Antagonismologia: o antagonismo insustentabilidade energética / aprofundamento paracirúrgico; o antagonismo anticientificidade / autocientificidade qualificando as autorreflexões
fraternológicas.
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Paradoxologia: o paradoxo de o maior desconforto poder gerar maior gratidão e resultados interassistenciais.
Politicologia: a energocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia; a megafraternocracia;
a política da interassistencialidade contínua aplicada à paracirurgia; a política da lisura autopensênica favorecendo os acoplamentos paracirúrgicos.
Legislogia: a compreensão cosmovisiológica dos amparadores extrafísicos da lei de causa e efeito ao expressarem a megafraternidade na paracirurgia; a superação da lei de Talião pela
vivência do fraternismo; a lei da restauração evolutiva na interrelação amparador–acoplador paracirúrgico–assistidos; a paramatemática da megafraternidade atuando através das leis cosmoéticas aplicada à paracirurgia.
Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a tecnofilia; a assistenciofilia; a parafenomenofilia; a multidimensionofilia; a experimentofilia.
Fobiologia: a energofobia dificultando a vivência do fraternismo a partir da paracirurgia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose restringindo a percepção paracirúrgica no
acoplamento; a síndrome da insegurança minando os esforços de interação da conscin com
a equipex paracirúrgica.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a parapsicoteca; a autopesquisoteca; a assistencioteca;
a tecnoteca; a metodoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Paracirurgia; a Megafraternologia; a Consciencioterapia; a Ectoplasmologia; a Energossomatologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Parafenomenologia; a Extrapolaciologia; a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin ectoplasta megafraterna.
Masculinologia: o acoplador paracirúrgico; o paracirurgião; o paraterapeuta; o amparador extrafísico; o amparador intrafísico; o pesquisador ectoplasta; o observador parapsíquico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a acopladora paracirúrgica; a paracirurgiã; a paraterapeuta; a amparadora extrafísica; a amparadora intrafísica; a pesquisadora ectoplasta; a observadora psíquica; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
sapiens experimentatus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens despertus; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação primária paracirurgia-megafraternidade = a satisfação benévola percebida pela intervenção em patologia de base somática; interação avançada paracirurgia-megafraternidade = a satisfação megafraterna percebida pela intervenção em parapatologia
de base mentalsomática.
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Culturologia: a cultura da megafraternidade; a cultura da Projeciologia; a cultura da
conexão com as Centrais Extrafísicas; a cultura do aperfeiçoamento contínuo da ectoplasmia interassistencial; a cultura da Parafenomenologia; a cultura da interassistencialidade; a cultura da
parassegurança aplicada aos trabalhos interassistenciais da DIP.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação paracirurgia-megafraternidade, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
02. Acoplador paracirúrgico: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Amizade da fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
04. Conscin ectoplasta: Ectoplasmologia; Neutro.
05. Ectoplasma: Energossomatologia; Neutro.
06. Efeito da Ectoplasmia: Ectoplasmologia; Neutro.
07. Gratidão: Holomaturologia; Homeostático.
08. Olhar de fraternidade: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Paracirurgia: Consciencioterapia; Neutro.
10. Paraclínica: Consciencioterapia; Homeostático.
11. Parafenômeno de efeitos físicos: Parafenomenologia; Neutro.
12. Parapercepciograma: Parapercepciologia; Neutro.
13. Predisponência à reciclagem: Recexologia; Homeostático.
14. Senso de gratidão: Holomaturologia; Homeostático.
15. Sentimento elevado: Mentalsomatologia; Homeostático.

A INTERAÇÃO PARACIRURGIA-MEGAFRATERNIDADE DEFLAGRA A TENDÊNCIA EVOLUTIVA DE A CONSCIÊNCIA
MAIS HOMEOSTÁTICA , INTERESSAR-SE PELA INTERASSISTÊNCIA FRATERNA, AOS MOLDES DA PARACIRURGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participou de processos paracirúrgicos? Em
quais condições, a de assistido ou assistente? Vivenciou os sentimentos elevados da megafraternidade decorrentes dessas experiências?
M. D. S.
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PARADIREITOLOGIA-COSMOETICOLOGIA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A interação Paradireitologia-Cosmoeticologia é o entrelaçamento da Ciência voltada ao estudo da forma de evolução da consciência, fundamentada nas paraleis, no fluxo
cósmico, nas pensenizações íntegras, justas e retas, no emprego correto da energia imanente (EI)
e na megafraternidade (Paradireito), em conjunto com os deveres evolutivos decorrentes do autodiscernimento dessa condição (Paradever), com a Ciência voltada aos estudos dos valores evolutivos de validade cósmica e multidimensional, norteadores da manifestação consciencial no âmbito pessoal, grupal e policármico.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O primeiro elemento de composição para provém do idioma Grego, pára, “por intermédio de; para além de”.
A palavra direito deriva do idioma Latim, directus, “reto; que segue em linha reta; que segue regras ou ordens preestabelecidas; que segue trajetória ou procedimento predeterminado; que conduz segundo específico preceito ou conforme determinado modo de ordenação”. Surgiu em 1277.
O segundo elemento de composição logia vem do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado;
exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O vocábulo cosmos procede do idioma Grego, kósmos, “ordem, organização; mundo, universo”. Surgiu em 1563. O terceiro elemento de
composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no
Século XIX. A palavra ética deriva do idioma Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada ao estudo da moral”, e esta do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV. Do
mesmo modo, o elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte;
tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Interrelação Paradireitologia-Cosmoeticologia. 2. Aproximação Paradireitologia-Cosmoeticologia. 3. Interconexão Paradireitologia-Cosmoeticologia. 4. Imbricação Paradireitologia-Cosmoeticologia. 5. Pontos de contato Paradireitologia-Cosmoeticologia.
Neologia. As 4 expressões compostas interação Paradireitologia-Cosmoeticologia, interação Paradireitologia-Cosmoeticologia egocármica, interação Paradireitologia-Cosmoeticologia grupocármica e interação Paradireitologia-Cosmoeticologia policármica são neologismos
técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Interação Paradireitologia-Ética. 2. Interação Direito-Cosmoética.
3. Interação Paradireitologia-Justiça. 5. Diferenças Paradireitologia-Cosmoeticologia. 6. Semelhanças Paradireitologia-Cosmoeticologia.
Estrangeirismologia: o necessário dépaysement; a interação dikaion-dikaios; o design
evolutivo; o fairness enquanto síntese da interação Paradireitologia-Cosmoeticologia; o mix dos
saberes paradireitológicos com os saberes cosmoeticológicos; a interação know-why–know-how.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à omnicognição das associações entre a Paradireitologia e a Cosmoeticologia.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Paradireitologia: saber evoluir. Cosmoeticologia: saber nortear-se.
Citaciologia. “Filosofar é pensar a vida, e viver o pensamento” (André Comte-Sponville,
1952–).
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Paradireitologia; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os cogniciopensenes; a cogniciopensenidade; os teaticopensenes; a teaticopensenidade; o condicionamento da pensenidade justa, íntegra e reta do Paradireito à noção sobre
a existência da Cosmoética; os ortopensenes; a ortopensenidade indispensável ao pesquisador da
interação Paradireitologia-Cosmoeticologia.
Fatologia: a interdependência entre a Paradireitologia e a Cosmoeticologia; a fundamentação das condutas paradireitológicas em valores cosmoéticos; o estudo combinado da Paradireitologia e da Cosmoética enquanto estratégia despertológica; a Cosmoeticologia enquanto condição essencial à Paradireitologia; a Paradireitologia enquanto finalidade primordial da Cosmoeticologia; a possibilidade de fundamentação discursiva dos autovalores cosmoéticos e das próprias
condutas paradireitológicas a partir das experiências pessoais; a impossibilidade de legitimação
científica da Cosmoeticologia e da Paradireitologia unicamente a partir das próprias experiências;
a própria consciência enquanto principal referencial cosmoético; o fato de a autopercepção ocorrer a partir das interrelações; o distanciamento entre a teoria e a prática; a infirmação, a todo momento, do concebido abstratamente em relação à vivência cotidiana; a mutabilidade inexorável
dos contingenciamentos enquanto condição preliminar dos estudos da interação Paradireitologia-Cosmoeticologia; a flexibilidade para lidar com a multiplicidade e a variabilidade dos fatos diários; a calibragem dos valores cosmoéticos às práticas paradireitológicas tendo em vista o Zeitgeist; a autoperquirição das balizas norteadoras das autocondutas; as utopias cosmoéticas desmentidas pela vivência paradireitológica; a heterogeneidade da interação Paradireitologia-Cosmoeticologia; as semelhanças e dessemelhanças inferidas da interação Paradireitologia-Cosmoeticologia; a evitação das abordagens especulativas; o cuidado para não se recair em etnocentrismos na
investigação da Cosmoética e da Paradireitologia; a impossibilidade de se ignorar a conduta do
pesquisador nas pesquisas da Cosmoética e da Paradireitologia; a participação nas atividades da
Associação Internacional de Paradireitologia (JURISCONS) e da Associação Internacional de
Cosmoeticologia (COSMOETHOS).
Parafatologia: a fundamentalidade do autoparapsiquismo intelectual às inspirações heurísticas sobre a Paradireitologia; as autovivências projetivas dando base a novos valores cosmoéticos e, consequentemente, a novas condutas paradireitológicas; as dinâmicas parapsíquicas fornecendo pequenos vestígios sobre a interação Paradireitologia-Cosmoeticologia; a paraconvivialidade ininterrupta fornecendo grande matéria-prima para melhor compreensão dos pontos de contato entre Paradireitologia e Cosmoeticologia; a extrema importância de saber extrair o conteúdo
dos fenômenos parapsíquicos para se sobressair em relação à compreensão da Paradireitologia
e da Cosmoeticologia; as experiências extrafísicas demarcando as diferenças entre a Cosmoeticologia e a Paradireitologia; as pistas cognitivas dadas pelos amparadores extrafísicos; a interassistencialidade multidimensional possibilitando a vivência paradireitológica dos valores cosmoéticos; a visita à comunex mais evoluída permitindo entender as repercussões homeostáticas de saber definir os próprios valores do modo mais cosmoético possível, e o porquê da Paradireitologia
ser ínsita àquela comunidade; a mútua confiança entre conscins e consciexes assistentes enquanto
base cosmoética parepistemológica da Paradireitologia; a busca incessante e interminável pela
verdade relativa parafactual na tentativa de fundamentar racionalmente a Paradireitologia e a Cosmoeticologia; a Paradiplomaciologia evidenciando, ao mesmo tempo, os valores cosmoéticos
adotados e as condutas paradireitológicas manifestadas; o contato com consciexes extraterrestres
ampliando a cognição cerebral e paracerebral.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paradireitólogo–cosmoeticólogo; o sinergismo paraleis–
-paradeveres–paraprecedentes–valores cosmoéticos; o sinergismo consciência-Paradireito-Pa-
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radever-Paradireitologia-Cosmoética; o sinergismo evoluciólogo–intermissivista paradireitólogo; o sinergismo Paradireitologia-Cosmoética-Extraterristriologia; o sinergismo ParapolimatiaParerudiciologia-Paradireitologia-Cosmoética; o sinergismo laboratório pessoal–laboratório
grupal–laboratório planetário–laboratório interplanetário–laboratório universal.
Principiologia: a inafastabilidade do princípio da descrença (PD) para o aprofundamento da interrelação Paradireitologia-Cosmoeticologia; os valores enquanto princípios de conduta.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto reflexo dos autovalores
cosmoéticos e base das condutas paradireitológicas; o código grupal de Cosmoética (CGC) enquanto reflexo dos valores cosmoéticos grupal e base de certo consenso parapolítico.
Teoriologia: a teoria da minipeça no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a teoria do adentramento no fluxo cósmico; as teorias explicativas da interação Paradireitologia-Cosmoeticologia; a teoria de as sincronicidades serem desencadeadas por atitudes cosmoéticas; a teoria do acervo parajurisprudencial poliplanetário presente em parapsicotecas; as teorias da Astrofísica ainda longe de compreenderem a organização do Universo tal qual faz a Paradireitologia; as teorias éticas ainda longe de compreenderem o espectro de abrangência da Cosmoética.
Tecnologia: as técnicas interpretativas para captação do conteúdo do fenômeno parapsíquico; as técnicas de viver e conviver multidimensionalmente; as técnicas de autorreflexão
combinadas com as técnicas de conduta; a técnica da imobilidade física vigil (IFV); a técnica do
sobrepairamento cosmovisiológico; a técnica do olhar paradireitológico; as técnicas metodológicas e parametodológicas investigativas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o voluntariado funcionando ao modo
de laboratório conscienciológico grupal; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência.
Efeitologia: o efeito da interpretação dos fenômenos parapsíquicos intelectuais na constituição dos autovalores cosmoéticos; o efeito das interassistências interdimensionais na formação do acervo autoparajurisprudencial; o efeito dos exemplos alheios na compreensão da interação Paradireitologia-Cosmoeticologia; o efeito cosmovisiológico da compreensão da interação
Paradireitologia-Cosmoeticologia; a forja do próprio destino enquanto soma dos efeitos da disposição dos melhores valores, repercutindo no melhor agir para cada momento; a iconoclastia
radical enquanto efeito da compreensão profunda da interação Paradireitologia-Cosmoeticologia; o efeito autorreciclogênico da interação Paradireitologia-Cosmoeticologia.
Neossinapsologia: a dificuldade de criação de novas rotas sinápticas a partir do mero
conhecimento da Paradireitologia e da Cosmoeticologia; as redes sinápticas determinando, em
certa medida, as condutas paradireitológicas.
Ciclologia: o ciclo virtuoso valores adequados–práticas adequadas; o ciclo alteridade-autocognição; o ciclo realização-explicitação; o ciclo simplificação-complexificação; o ciclo
conhecimento da Paradireitologia–conhecimento da Cosmoeticologia; a quebra do ciclo de interprisões grupocármicas a partir da melhor cognição sobre a interação Paradireitologia-Cosmoeticologia; o ciclo pensenes-atos-hábitos-costumes-leis; o ciclo deliberação cosmoética–atuação
paradireitológica.
Enumerologia: os valores evolutivos; os princípios evolutivos; as prioridades evolutivas; os enunciados evolutivos; os paraprecedentes evolutivos; as normas evolutivas; as leis evolutivas.
Binomiologia: o binômio abstrações teóricaspráticas cotidianas; o binômio juízo crítico–autestipulação axiológica; a discussão do binômio physis-nomos; o binômio intencionalismoconsequencialismo; o binômio ação-intenção; o binômio resultados-princípios; o binômio abstração-empiria.
Interaciologia: a interação Paradireitologia-Cosmoeticologia; a interação conhecimento do modo consciencial de evolução–conhecimento dos deveres evolutivos–conhecimento dos
valores adequados a cada momento evolutivo–conhecimento das melhores práticas evolutivas;
a interação mesologia–cultura local–poder político vigente–condicionamentos genéticos–limita-
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ções cognitivas; a interação Cosmoética–evolução consciencial; a interação determinismos circunstanciais–autodefinições existenciais; a interação Filosofia Grega Clássica–Filosofia
Moderna Ocidental; a interação physis-logos-dike.
Crescendologia: o crescendo mudança de valores–mudança de prioridades–mudança
de condutas–mudança de autoconsciencialidade; o crescendo autocognição-heterocognição-cosmocognição; o crescendo pacificidade intraconsciencial-contribuição à harmonia grupal; o crescendo disseminação da autoconscientização multidimensional–consenso coletivo acerca dos valores cosmoéticos extraídos das vivências multidimensionais–fundação das bases do Estado
Mundial.
Trinomiologia: o trinômio fato-valor-norma; o trinômio valores cosmoéticos–atitudes
paradireitológicas–eudemonia pessoal; o trinômio visão de conjunto–autodiscernimento–decisões mais acertadas; o trinômio querer fazer–poder fazer–saber fazer; o trinômio método crível–
–tangibilidade do conhecimento–replicabilidade prática; o trinômio tudo questionar–tudo duvidar–tudo discernir; o trinômio distinguishing–ratio decidendi–overruling.
Polinomiologia: o polinômio parar-pensar-aprender-mudar-melhorar-ajudar; o polinômio observação-reflexão-anotação-teorização-aplicação; o polinômio Ética-Direito-Cosmoeticologia-Paradireitologia; a tentativa de explicação do estabelecimento de valores e da autodeterminação de condutas através do polinômio Ciências Humanas–Neurociência–Paracerebrologia–
–Cosmoeticologia–Paradireitologia; o polinômio ser–dever–dever-ser–devir; o polinômio ethos-noetikos-zetetikos-poietikos; o polinômio fundamento-critério-referência-parâmetro-episteme-parepisteme; o polinômio Cosmoética-Paradireito-Paradever-Paradireitologia; o polinômio
Cosmoeticologia-Paradireitologia-Paradiplomaciologia-Parapoliticologia; o polinômio ética–
–direitos humanos–Cosmoeticologia–Paradireitologia.
Antagonismologia: o antagonismo Ontologia / Deontologia; o antagonismo autodeterminar / realizar; o antagonismo opinião pessoal / conhecimento verificável; o antagonismo experiência pessoal / experiência grupal; o antagonismo conservadorismo / neofilia; o antagonismo
lugar comum / estranhamento; o antagonismo idealismo / pragmatismo.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais se sabe não estar no controle dos acontecimentos existenciais, mais se fica no controle sobre si mesmo; o paradoxo de a pensenização ser
a principal forma de realização consciencial; o paradoxo da necessidade de abordagens cosmovisiológicas para transformação de condições intraconscienciais; o paradoxo de os mais merecedores serem menos requisitadores.
Politicologia: a argumentocracia; a esforçocracia evolutiva; a teaticocracia; a verbaciocracia; a cognocracia; a necessidade de políticas universalistas para compreensão da interação
Paradireitologia-Cosmoeticologia.
Legislogia: o ponto de contato entre as leis da evolução e os valores hauridos da teática
do paradigma conscienciológico.
Mitologia: o mito de a experiência pessoal ser capaz de fundamentar a autonomia cosmoética e o agir paradireitológico alheio; o mito do tudo ou nada; o mito da unicidade de caminho evolutivo; o mito do salvacionismo paradireitológico; o mito dos valores cosmoéticos absolutos; o mito da verificabilidade da universalidade da Cosmoética; o mito da eficiência do tabelamento do agir evolutivo.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Paraxiologia; a Cosmoeticologia; a Paracogniciologia; a Parapercepciologia; a Mentalsomaticologia; a Para-Heuristicologia; a Parapolimaticologia; a Autodiscernimentologia; a Autexperimentologia; a Autolucidologia; a Holocarmologia;
a Paradireitologia; a Para-Hermeneuticologia; a Paralegislogia; a Evoluciologia; a Holofilosofia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin estudiosa da Cosmoeticologia; a conscin aplicadora da Paradireitologia.
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Masculinologia: o cosmoeticólogo; o cosmoconscienciólogo; o cosmovisiologista; o parafilósofo; o para-hermeneuta; o parexegeta; o parajurisconsulto; o parajurisprudente; o paralegislólogo; o paramagistrado; o parapolímata; o erudito; o paretólogo; o paretiólogo; o paracerebrólogo; o parageneticólogo; o pareducador; o parassociólogo; o paretnólogo; o parapoliticólogo; o paradiplomaciólogo; o holocarmólogo; o paraconviviólogo; o paradireitólogo; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a cosmoeticóloga; a cosmoconsciencióloga; a cosmovisiologista; a parafilósofa; a para-hermeneuta; a parexegeta; a parajurisconsulta; a parajurisprudente; a paralegislóloga; a paramagistrada; a parapolímata; a erudita; a paretóloga; a paretióloga; a paracerebróloga; a parageneticóloga; a pareducadora; a parassocióloga; a paretnóloga; a parapoliticóloga; a paradiplomacióloga; a holocarmóloga; a paraconvivióloga; a paradireitóloga; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens cosmoethicologus;
o Homo sapiens cosmovisiologicus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens discernimentum; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens pacificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação Paradireitologia-Cosmoeticologia egocármica = a evidenciada no sinergismo condutas paradireitológicas–código pessoal de Cosmoética; interação Paradireitologia-Cosmoeticologia grupocármica = a evidenciada no sinergismo condutas paradiplomáticas–código grupal de Cosmoética; interação Paradireitologia-Cosmoeticologia policármica
= a evidenciada no sinergismo justiça holocármica–infinidade de códigos pessoais e grupais de
Cosmoética.
Culturologia: a cultura de pensar e agir segundo a melhor forma de convivência multidimensional.
Revelador. O estudo da interação Paradireitologia-Cosmoeticologia é bastante revelador de 3 aspectos, aqui dispostos em ordem funcional:
1. Diferenças: ambas diferenciam-se quanto ao objeto de estudo, pois a Cosmoeticologia visa conhecer o melhor valor para determinada circunstância existencial, e a Paradireitologia
almeja saber as melhores formas de agir a partir de determinados valores cosmoéticos.
2. Semelhanças: ambas traduzem-se em saberes práticos, da vivência cotidiana, e possuem o mesmo campo de incidência, pois, de modo geral, aplicam-se à evolução consciencial,
e, de modo específico, valem aos âmbitos egocármicos, grupocármicos e policármicos.
3. Interdependências: ambas são inseparáveis, interdependentes e dão sentido reciprocamente, pois, enquanto a Cosmoeticologia fundamenta a Paradireitologia, a Paradireitologia serve de finalidade à Cosmoeticologia.
Interação. Essa imbricação entre a Paradireitologia e a Cosmoeticologia se torna ainda
mais transparente, quando se verifica ser a Paradireitologia o resultado da interação Paradireito-Paradever.
Paradireito. Quanto ao Paradireito, não se consegue conceber quaisquer dos conceitos
fundamentais a ele atinentes, a saber: as paraleis; o fundamento das pensenizações justas, íntegras
e retas; o fluxo do Cosmos; o emprego correto das energias; e, nem mesmo, a megafraternidade,
a qual representa o valor-chave e principal das abordagens paradireitológicas, sem a Cosmoética.
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Paradever. Quanto ao Paradever, tampouco se imagina a hipótese de funcionalidade das
ideias manejadas nesse contexto, a exemplo do desenvolvimento autoconsciente da evolução pessoal entrosada à evolução grupal, sem ter em mente a precedência da Cosmoética.
Analogia. Analogamente, a estrutura da evolução tem enquanto condição infraestrutural
a Cosmoeticologia, e enquanto superestrutura a Paradireitologia, tendo-se, assim, novamente,
a visão das diferenças, das semelhanças e das interdependências profundas entre a Cosmoeticologia e a Paradireitologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação Paradireitologia-Cosmoeticologia, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
02. Conceito cósmico: Paracosmovisiologia; Homeostático.
03. Cosmossíntese: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Evoluciologia: Pensenologia; Homeostático.
05. Exercício do Paradireito: Autodesassediologia; Homeostático.
06. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
07. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Juízo de valor: Heterocriticologia; Neutro.
09. Livre arbítrio: Paradireitologia; Neutro.
10. Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Paralegislogia: Paradireitologia; Homeostático.
14. Parepistemologia: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Saber: Serenologia; Neutro.

COMPREENDER A INTERAÇÃO PARADIREITOLOGIA-COSMOETICOLOGIA REPRESENTA SABER, AO MESMO TEMPO, O MODO DE EVOLUÇÃO DAS CONSCIÊNCIAS E ESTABELECER AS AUTOPRIORIDADES ADEQUADAMENTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou sobre as associações entre a Paradireitologia e a Cosmoeticologia? As conclusões foram capazes de promover autorreciclagens intraconscienciais?
R. M.
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POSTURA FÍSICA–HOLOSSOMA
(HOLOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A interação postura física–holossoma é o conjunto de influências entre posição somática, alterações biomecânicas, fisiologia e parafisiologia dos veículos de manifestação
da conscin, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no
espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito;
obra; negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de
agere, “obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O termo
postura procede também do idioma Latim, positura, “fadiga; trabalho de assentar; colocar
(Arquitetura); arranjamento; disposição; ordem; lugar; sinais de pontuação”. Apareceu no Século
XIII. O vocábulo físico provém igualmente do idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego,
physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século XIII. O primeiro elemento de composição holo deriva do idioma Grego, hólos, “total; completo; inteiro”.
O segundo elemento de composição soma vem do mesmo idioma Grego, sôma, “relativo ao corpo; o corpo humano em oposição à alma”. A palavra psicossoma apareceu em 1958.
Sinonimologia: 1. Intercâmbio soma-holossoma. 2. Interação Biofisiologia-Parabiofisiologia.
Neologia. As 3 expressões compostas interação postura física–holossoma, interação
postura física–holossoma imatura e interação postura física–holossoma madura são neologismos
técnicos da Holossomatologia.
Antonimologia: 1. Interação intrassomática. 2. Interação Psicossoma-Holossoma.
3. Interação interchacral. 4. Afisiologia.
Estrangeirismologia: o gap autocognitivo na reformulação das ideias; o taedium vitae;
as adaptações holossomáticas desenvolvidas no processo do coping; o savoir faire consciencial
diante dos comportamentos instintivos; o modus operandi do holossoma.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao holossoma pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Adaptaciologia; o autopensene prioritário na reeducação e reestruturação holopensênica; a elaboração pensênica caótica desativando neurônios
e conexões interneurais (sinapses) afetando a postura física; a interação da quantidade e qualidade
pensênica na holosfera consciencial; a aparência física podendo revelar o holopensene vigente;
a retilinearidade pensênica favorecendo a autopesquisa holossomática; a mudança de bloco pensênico; a autopensenização; os prioropensenes; a prioropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os autobenignopensenes; a autobenignopensenidade.
Fatologia: a postura física influenciada pelos demais corpos; a análise minuciosa do holossoma potencializando a reeducação postural física; a interdependência multiveicular; o sistema
nervoso autônomo; a interação holossomática; o predomínio cerebelar nos veículos de manifestação consciencial; o fato de a pressão patológica, momentânea, interromper o senso de racionalidade na pensenidade consciencial, alterando o padrão postural físico; a falta de autopercepção somática; a distorção da autoimagem; as distorções da realidade consciencial; o autoconhecimento
da manifestação holossomática; o sedentarismo; a obesidade afetando o holossoma; a reeducação
dos movimentos funcionais somáticos; a ruminação mental desequilibrando a saúde holossomáti-
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ca; a interação da comunicação não verbal e a programação neurolinguística enquanto ferramenta
em prol da autopesquisa; a reeducação psicossomática; a consciência corporal; o padrão postural
de acordo com a etnia; a transafetividade harmonizando a interação do holossoma; a imperturbabilidade promovendo homeostase holossomática; a domesticação da imagística; a necessidade da
reciclagem do temperamento em prol da saúde holossomática nas transições existenciais; a falta
de cosmovisão dos profissionais da saúde quanto à interação autopesquisa-holossoma; a autoconscientização holossomática; a autopesquisa investigativa detalhada e contínua em prol da saúde holossomática, da seriéxis e da interassistencialidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático diário proporcionando a interação Higiene Consciencial–holossoma; os inúmeros pontos de paraconexão energética entre o soma e o energossoma afetando a postura física; a autodefensibilidade dos autassédios
intraconscienciais multisseculares, do acúmulo das heranças doentias, da encriptação das paracicatrizes seculares impactando o holossoma; as sinaléticas parapsíquicas e energéticas proporcionando alterações na postura holopensênica e somática; a reverberação do padrão postural holossomático manifestando-se na projeção lúcida (PL) e na multidimensionalidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo saúde parapsíquica–holossoma; o sinergismo holomemória–dicionário cerebral–processo mnemônico–postura holopensênica; o sinergismo captação
e associação de ideias–postura holossomática; o sinergismo das condutas inatas e adquiridas–
–holossoma; o sinergismo ergonomia–saúde holossomática; o sinergismo hábitos diários–postura física; o sinergismo estado vibracional–alterações no padrão holopensênico–holossoma; o sinergismo neuroses–postura somática; o sinergismo envelhecimento somático–holomaturidade
consciencial–postura holossomática qualificada; o sinergismo desenvolvimento energético–desenvolvimento parapsíquico–reeducação postural somática.
Principiologia: o princípio das vidas sucessivas (seriéxis) moldando o temperamento
atual.
Codigologia: a reciclagem multiexistencial do código pessoal de Cosmoética (CPC) refletida na saúde holossomática e na convivência com grupos evolutivos afins.
Teoriologia: a teoria do macrossoma beneficiando a saúde holossomática na proéxis;
a teoria da paragenética; a teoria do paraDNA; a teoria da interação imperturbabilidade–serenidade–manutenção da saúde holossomática homeostática.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da ortopensenidade dirigida; as técnicas de reeducação postural; as técnicas de reeducação respiratória; as técnicas da
Psicologia Cognitiva Comportamental; a técnica da conscin-cobaia; a técnica dos fundamentos
autoconscienciométricos; a técnica do conscienciograma sem drama; a técnica da escrita conscienciológica; as técnicas das dinâmicas parapsíquicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da vida diuturna; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Holossomatologia.
Efeitologia: os efeitos do porão consciencial multissecular; os efeitos fisiológicos decorrentes do binômio escolha cosmoética–satisfação evolutiva; os efeitos do estado vibracional
nas alterações fisiológicas e parafisiológicas no holossoma; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos da interação reeducação alimentar–exercícios físicos–prática do estado vibracional profilático na saúde holossomática; os efeitos das dinâmicas energéticas e parapsíquicas na reeducação postural somática.
Neossinapsologia: as recins geradoras de neossinapses beneficiando o holossoma.
Ciclologia: o ciclo vicioso pensênico; o ciclo multiexistencial da paragenética em diversos somas e gêneros.
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Enumerologia: a postura física revelando a manifestação consciencial vigente; a postura física mostrando o equilíbrio psicossomático; a postura física evidenciando a interação energossomática; a postura física revelando o predomínio mentalsomático; a postura física interagindo com a cosmoética pessoal; a postura física ampliando a força presencial assistencial; a postura física em prol da convivência grupal interassistencial e multidimensional.
Binomiologia: o binômio holossoma–autenticidade consciencial; o binômio autorganização-holopensenidade; o binômio individualidade biológica–paragenética; o binômio semipossessão–alteração da postura física; o binômio temperamento-holossoma; o binômio paracicatrização-pararregeneração; o binômio remissão nosológica–rejuvenescimento somático; o binômio
saúde holossomática–capacidade produtiva da usina consciencial.
Interaciologia: a interação postura física–holossoma; a interação homeostática holossomática; a interação reeducação–reestruturação holopensênica–reciclagem contínua do código
pessoal de Cosmoética; a interação autopesquisa–reestruturação holopensênica–alterações neuroniais–postura física; a interação autavaliação perceptiva do soma–autavaliação parapercetiva
dos demais veículos de manifestação; a interação força presencial–postura física–holopensene
do ambiente–verbação autêntica–manifestação assistencial assertiva; a interação exames periódicos clínicos preventivos–exercícios físicos–escritas de verpons–dinâmicas energéticas e parapsíquicas; a interação compreensão do funcionamento do soma–condutas inatas e adquiridas;
a interação Mesologia–História Evolutiva Consciencial.
Crescendologia: o crescendo resiliência–melhora do padrão postural somático–manifestação consciencial homeostática; o crescendo reestruturação pensênica–retilinealidade pensênica; o crescendo inteligência evolutiva (IE)–qualidade na manifestação holossomática–convivialidade interassistencial; o crescendo saúde física–saúde holossomática–saúde consciencial.
Trinomiologia: o trinômio autassédio–heteroassédio–postura física; o trinômio autorreflexão–identificação do padrão pensênico–intencionalidade pessoal; o trinômio intencionalidade–parapsicosfera–psicomotricidade; o trinômio efeito Hulk–ectoplasmia–holossoma.
Polinomiologia: o polinômio evidência do fato–parafato–manifestação consciencial–
–postura física; o polinômio demência frontotemporal–distúrbios de comportamento–distúrbio
do autocontrole–negligência física–distúrbios de humor; o polinômio lesões neuronais–retilinearidade pensênica–holopensene–padrão postural somático.
Antagonismologia: o antagonismo autengano consciencial / realidade holossomática.
Paradoxologia: o paradoxo das alterações posturais somáticas poderem não ser somente biomecânicas, fisiológicas e psicológicas.
Politicologia: a discernimentocracia; a autocracia; a energocracia; a cerebrocracia;
a paracerebrocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da ação e reação; as leis da evolução consciencial.
Filiologia: a conscienciofilia; a holossomatofilia.
Fobiologia: a cogniciofobia; a autopesquisofobia; a holossomatofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da distorção da realidade.
Maniologia: os maus hábitos ao parar em pé, caminhar, sentar e deitar, enquanto mania
revelando o comportamento holopensênico da conscin.
Holotecologia: a somatoteca; a anatomoteca; a nosoteca; a energoteca; a energossomatoteca; a holossomatoteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Holossomatologia; a Somatologia; a Fisiologia, a Parafisiologia;
a Antropologia; a Biologia; a Psicologia; a Afisiologia; a Macrossomatologia; a Homeostaticologia; a Conviviologia; a Extrafisicologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o tenepessista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata;
o conviviólogo; o duplista; o duplólogo, o proexista; o proexólogo, o educador; o reeducador;
o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente;
o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o fisiologista;
o parafisiologista; o parageneticista.
Femininologia: a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a tenepessista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a educadora; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a fisiologista;
a parafisiologista; a parageneticista.
Hominologia: o Homo erectus; o Homo sapiens functionalis; o Homo sapiens holophysiologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens adaptator; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens multidimensionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação postura física–holossoma imatura = a influência predominante
dos sentimentos (sen) na postura física; interação postura física–holossoma madura = a influência predominante dos pensamentos (pen) na postura física.
Culturologia: a cultura da postura e da holossomática.
Terapeuticalogia. Sob a ótica da Holomaturologia, diante da compreensão teática da relação entre autoconscienciometria–autopensenidade–consciência postural física, é inteligente favorecer a terapêutica da saúde holossomática em prol das manifestações conscienciais interassistenciais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação postural física–holossoma, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Ausculta pensênica: Pesquisologia; Neutro.
02. Autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
03. Comando temperamental: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
04. Couraça holossomática: Parapatologia; Nosográfico.
05. Ergonomia proexológica: Proexologia; Homeostático.
06. Estágio holossomático: Holossomatologia; Neutro.
07. Evolução energossomática: Energossomatologia; Homeostático.
08. Holanálise da conscin: Holomaturologia; Homeostático.
09. Interação Fisiologia-Parafisiologia: Holossomatologia; Neutro.
10. Mudança de bloco pensênico: Autopensenologia; Neutro.
11. ParaDNA: Parageneticologia; Neutro.
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15.
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Rotina redonda: Rotinologia; Homeostático.
Ruminação mental: Autopensenologia; Nosográfico.
Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
Senso de racionalidade: Autodiscernimentologia; Homeostático.

A INTERAÇÃO MADURA ENTRE POSTURA FÍSICA ATUAL
E HOLOSSOMA É FAVORECEDORA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS MANIFESTAÇÕES CONSCIENCIAIS, BENEFICIANDO A PARAGENÉTICA NAS PRÓXIMAS EXISTÊNCIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, analisa minuciosamente o próprio holossoma?
Observa lúcida e constantemente a automanifestação postural somática?
Bibliografia Específica:
1. Gil, Roger; Neuropsicologia; revisores Lívia Raquel Piasantin; & Leila Lúcia dos Santos; 414 p.; 23 caps.;
84 abrevs.; 195 enus.; 22 ilus.; 1 microbiografia; 23 tabs.; glos. 122 termos; 413 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 4ª Ed.;
Livraria Santos Editora; São Paulo, SP; 2010; páginas 30, 57, 131, 138, 140, 161, 171, 207, 266, 267, 305 e 323.
2. Portela, Mônica; Estratégias de THS Treinamento em Habilidades Sociais; pref. Paula Fortuna; & Vanessa Karan; 254 p.; 6 caps.; 305 enus.; 2 gráfs.; 12 ilus.; 27 tabs.; 166 refs.; 21 x 14 cm; br.; Centro de Psicologia Aplicada
e Formação do Rio de Janeiro-CPAF; Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 26 a 31, 33, 34, 39, 80 e 92.
Webgrafia Específica:
1. Lopes, Robson; Autoconhecimento do Corpossomático na Reeducação Postural; Monografia; 54 p.; 17
citações; 1 E-mail; 10 enus.; 1 esquema; 1 fluxograma; 1 ilus.; 1 tab.; 36 refs.; disponível em: <http://www.programapostural.com.br/downloads.php?id=54>; acesso em: 31.01.13.

R. P. L.
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INTERAÇÃO PSICOSSOMÁTICA
(AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interação psicossomática é a reunião analítica, racional, do trafar pessoal, causal, específico, com o consequente efeito prejudicial correspondente, a fim de a conscin
vulgar avaliar-se, conscienciometricamente, e encarar a própria reciclagem intraconsciencial
e existencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O primeiro elemento de composição psico deriva do idioma Grego, psykh, de psykhé, “alento; sopro de vida; alma”. O segundo elemento de composição soma provém do mesmo idioma Grego, soma, “relativo
ao corpo; o corpo humano em oposição à alma”. O vocábulo psicossoma apareceu em 1958.
Sinonimologia: 1. Interação emocional. 2. Interação trafarológica.
Neologia. As 3 expressões compostas interação psicossomática, interação psicossomática anamnéstica e interação psicossomática terapêutica são neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Interação mentalsomática. 2. Interação traforológica. 3. Interação
homeostática.
Estrangeirismologia: o aparato sensorium; o deficit cognitivo; o deficit educacional;
o hollow profile; o puer aeternus; a dramatis personae; os links técnicos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade dos atributos pessoais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da psicossomaticidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os minipensenes; a minipensenidade;
os patopensenes; a patopensenidade; os pedopensenes; a pedopensenidade.
Fatologia: a falta da acuidade evolutiva; as emoções humanas instintuais ainda dominadas pela subumanidade; a oligofrenia; a carência da educação evolutiva; o porão consciencial; os
primórdios da formação da personalidade na infância evolutiva; os resquícios da retropersonalidade subumana na índole da consciênçula; a indefinição original quanto ao bem e ao mal; o apedeutismo facilitando a influenciação externa; as consréus ressomadas e os riscos de desvirtuamentos
da calourice evolutiva; a profilaxia do desenvolvimento intelectual evolutivamente ectópico.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à Terapêutica Pessoal.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas.
Efeitologia: os efeitos das fraquezas humanas; os efeitos das causas psicossomáticas.
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Binomiologia: o binômio energossoma-mentalsoma; o binômio Autoconscienciometria-Autoconsciencioterapia.
Interaciologia: a interação psicossomática; a interação causa-efeito; a interação patológica trafares-substantivos-causas–trafares-adjetivos-efeitos.
Crescendologia: o crescendo minipesquisa-maxipesquisa.
Trinomiologia: o trinômio relação-interação-crescendo.
Polinomiologia: o polinômio autotrafar-efeito-autavaliação-autorrecéxis.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a neofilia; a recexofilia; a evoluciofilia; a mentalsomatofilia; a criticofilia;
a priorofilia; a pesquisofilia.
Holotecologia: a experimentoteca; a evolucioteca; a correlacionoteca; a sincronoteca;
a mentalsomatoteca; a coerencioteca; a cosmoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Psicossomatologia; a Trafarologia; a Voliciologia; a Consciencioterapia; a Etiologia; a Efeitologia; a Analiticologia; a Parapatologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Autocogniciologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; as consciexes satélites de assediadores extrafísicos;
a consciência protorreptiliana; o ser jejuno quanto à inteligência evolutiva; a conscin debiloide.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens psychossomaticus; o Homo
sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens syntheticus; o Homo sapiens
argumentator; o Homo sapiens definologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens
mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação psicossomática anamnéstica = a iniciativa pessoal, voluntária,
consciencioterápica, inicial, teórica, analítica ou semiológica quanto as próprias reações emocionais; interação psicossomática terapêutica = a iniciativa pessoal, voluntária, consciencioterápica,
consequente, prática ou vivencial quanto as próprias reações emocionais.
Culturologia: a cultura da Consciencioterapia.
Terapeuticologia. O emprego dos recursos avançados da Consciencioterapia.
Tabelologia. Sob a ótica da Consciencioterapia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
a tabela da interação trafarológica de 20 substantivos-causas com os adjetivos-efeitos patológicos
capazes de assentar a autavaliação consciencioterápica dos interessados:
Tabela – Interação Substantivos-Causas–Adjetivos-Efeitos
Nos

Trafares-Substantivos-Causas

Trafares-Adjetivos-Efeitos

01.

Agnosia

Bárbara

02.

Bisonhice

Sombria

Enciclopédia da Conscienciologia

13108

Nos

Trafares-Substantivos-Causas

Trafares-Adjetivos-Efeitos

03.

Candidez

Degenerada

04.

Covardia

Pérfida

05.

Credulidade

Pavorosa

06.

Hebetismo

Macabro

07.

Ignorância

Calamitosa

08.

Incapacidade

Repulsiva

09.

Inépcia

Sinistra

10.

Ingenuidade

Indigna

11.

Ininteligência

Crítica

12.

Inocência

Infausta

13.

Insciência

Monstruosa

14.

Mediocridade

Trágica

15.

Patetice

Dramática

16.

Pirronice

Derrotista

17.

Platitude

Cruel

18.

Pobreza

Amarga

19.

Simploriedade

Medonha

20.

Timidez

Funesta
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação psicossomática, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aberração antifisiológica: Parapatologia; Nosográfico.
02. Abuso das energias conscienciais: Energossomatologia; Nosográfico.
03. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
04. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
05. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
06. Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
07. Hibridismo: Comunicologia; Neutro.
08. Interação análise-síntese: Experimentologia; Neutro.
09. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
10. Interação essência-acidente: Mentalsomatologia; Nosográfico.
11. Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
12. Interação regressiva: Parapatologia; Nosográfico.
13. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
14. Qualidade da intenção: Intencionologia; Neutro.
15. Traumatismo: Parapatologia; Nosográfico.
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A AUTOPESQUISA DA INTERAÇÃO PSICOSSOMÁTICA
É A PRIMEIRA INICIATIVA AVALIATIVA DE FATO RECICLANTE, EMBORA AINDA TEÓRICA, PARA A CONSCIN
VULGAR EMPREENDER A DINAMIZAÇÃO DA EVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite precisar ainda de encarar a autavaliação
consciencioterápica da interação psicossomática? A partir de qual traço-fardo?
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INTERAÇÃO REGRESSIVA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interação regressiva é a condição ainda não evolutiva, explícita, da consciência pré-serenona vulgar, em grau ainda primitivo, na qual a personalidade além de ser consciênçula, atua também ao modo de consciência energívora ou consener.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O termo ação procede igualmente do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito;
obra; negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto”, de agere, “obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. A palavra interação surgiu no Século XX. O vocábulo regresso provém do
mesmo idioma Latim, regressus, “retorno; volta”. Apareceu no Século XVI. O termo regressivo
surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Condição da consciênçula-consener. 02. Condição do ser inesperto.
03. Sinergismo consciênçula-consener; sinergismo regressivo. 04. Interação robéxis-Baratrosfera. 05. Protoconsciência. 06. Miniconsciência. 07. Consciência-mirim. 08. Consciência imatura. 09. Subconscin. 10. Homo simplex.
Neologia. As 3 expressões compostas interação regressiva, interação regressiva genética e interação regressiva paragenética são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Condição do tenepessista veterano. 2. Condição do ser desperto.
3. Condição do evoluciólogo. 4. Interação ofiex-Interlúdio.
Estrangeirismologia: o Conviviarium; o aparato sensorium; o deficit cognitivo; o deficit
educacional; o hollow profile; o puer aeternus; a dramatis personae.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade evolutiva prioritária.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do egocentrismo energético; os baratropensenes;
a baratropensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os minipensenes; a minipensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os pedopensenes; a pedopensenidade; a sugestionabilidade perante o holopensene perversor.
Fatologia: a condição intraconsciencial da falta da acuidade evolutiva; as emoções humanas instintuais ainda dominadas pela subumanidade; a oligofrenia; os talentos artísticos iniciais
da conscin oligofrênica ou intelectualmente retardada; o fato de existir nas famílias com 17 ou
mais componentes, a incidência do sinergismo consciênçula-consener; a carência da educação
evolutiva; o porão consciencial; os primórdios da formação da personalidade na infância evolutiva; os resquícios da retropersonalidade subumana na índole da consciênçula; a indefinição original quanto ao bem e ao mal; as primeiras opções evolutivas definindo caminhos e fixando tendências conscienciais; o apedeutismo facilitando a influenciação externa; as consréus ressomadas
e os riscos de desvirtuamentos da calourice evolutiva; o trabalho interassistencial de fomento da
criticidade consciencial; a profilaxia do desenvolvimento intelectual evolutivamente ectópico;
o auxílio à tomada de rumos ortopensênicos evolutivos.
Parafatologia: as consciências ávidas de energias conscienciais (ECs), a rigor, são princípios conscienciais, antes de tudo, ignorantes quanto à evolução consciencial; a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ideia incompleta das pessoas julgarem ser a Baratrosfera apenas o infernão dos malintencionados, esquecendo da condição também de megalimbo
das consciências vítimas do sinergismo regressista; a Baratrosfera como sendo não apenas a co-
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munidade extrafísica de consciexes perversas, mas também das consciexes menos evoluídas; as
consciexes transmigradas para planeta evolutivamente inferior à Terra não são simplesmente
conseneres – consciexes energívoras –, estas permanecem na Terra e exigem assistência educativa; o parafato realista da existência de alto percentual de conseneres baratrosféricas ignorantes,
sem má intenção, contudo, vegetalizadas, sem maiores criatividades; a vulnerabilidade ingênua
à heterocorrupção por megassediadores; o recrutamento baratrosférico de consciênçulas no
sentido da parailicitude; a ignorância bioenergética gerando carências vampirizadoras; a autoinsuficiência consciencial promovendo dependências energético-afetivas; a fragilidade da consciência
órfã de líder transmigrado; a reabilitação parassocial dos salvados da transmigração grupal; a tares favorecendo a superação da paracomatose evolutiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo regressista consciênçula-consener; o sinergismo patológico sub-racionalidade–subdiscernimento–imaturidade afetiva na produção de submissões interconscienciais.
Principiologia: os princípios conscienciais, ou consciências, criados simples e ignorantes; o princípio da afinidade; o princípio da economia de males; o princípio da otimização autevolutiva através da interassistencialidade cosmoética; o ensino pró-construção de ortoprincípios
pessoais.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a reeducação preventiva minimizando comprometimentos da teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da evolução através da interassistencialidade.
Tecnologia: a aprendizagem de técnicas de viver evolutivamente.
Voluntariologia: o voluntariado da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas.
Efeitologia: a prevenção dos efeitos nefastos da espiral regressiva.
Ciclologia: o início do ciclo multiexistencial pessoal humano.
Binomiologia: o binômio imaturidade-inexperiência; o binômio egocentrismo-autoinsegurança.
Interaciologia: a interação regressiva; a interação primitivista consciex da Baratrosfera–conscin da robéxis; a interação patológica subcerebralidade instintual da consciênçula–
–subcerebralidade autoconsciente do megassediador.
Crescendologia: o crescendo evolutivo consciênçula–pré-serenão autoconsciente–interassistente multidimensional lúcido; o crescendo evolutivo amoralidade–Ética Humana–Cosmoética; o crescendo regressivo baratrosférico consener–satélite de assediador–megassediador.
Trinomiologia: o trinômio comparação-cotejo-contraste; o fascínio ingênuo pelo trinômio sexo-dinheiro-poder.
Antagonismologia: o antagonismo sintonia ao fluxo cósmico / marginalidade evolutiva.
Paradoxologia: o paradoxo braços fortes–cabeça fraca.
Politicologia: a meritocracia evolutiva; as políticas reeducacionais.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei de ação e reação.
Filiologia: a neofilia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a ludomania.
Mitologia: o deslumbre pelos mitos ilusórios da intrafisicalidade.
Holotecologia: a experimentoteca; a evolucioteca; a correlacionoteca; a sincronoteca;
a mentalsomatoteca; a coerencioteca; a cosmoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Consciencioterapia; a Psiquiatria; a Psicologia;
a Terapeuticologia; a Interassistenciologia; a Reeducaciologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Conviviologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a criança carente e extremamente dependente; as
consciexes satélites dos assediadores extrafísicos; a consciência protorreptiliana; o ser jejuno
quanto à inteligência evolutiva; a conscin debiloide; a massa de manobra de megassediadores.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o aluno pedagogicamente sempre retardado.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a aluna pedagogicamente sempre retardada.
Hominologia: o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens syntheticus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens definologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação regressiva genética = a influência antievolutiva assentada em
bases da hereditariedade da família nuclear, traumática; interação regressiva paragenética = a influência antievolutiva assentada em bases pregressas da holobiografia da consciência.
Culturologia: a suscetibilidade aos idiotismos culturais; a culturologia da Parapercepciologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 14
características da personalidade ainda portadora da interação regressiva:
01. Antiparapsiquismo.
02. Apedeutismo.
03. Baratrosferismo.
04. Bradipsiquismo.
05. Ignorância.
06. Insciência.
07. Materialismo.
08. Obtusidade.
09. Primarismo.
10. Primitivismo.
11. Robotização.
12. Simploriedade.
13. Subcerebralidade.
14. Vegetalismo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação regressiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aberração antifisiológica: Parapatologia; Nosográfico.
02. Abuso das energias conscienciais: Energossomatologia; Nosográfico.
03. Alucinação: Parapercepciologia; Nosográfico.
04. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
05. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
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Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
Hibridismo: Comunicologia; Neutro.
Interação análise-síntese: Experimentologia; Neutro.
Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
Interação essência-acidente: Mentalsomatologia; Nosográfico.
Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
Qualidade da intenção: Intencionologia; Neutro.
Traumatismo: Parapatologia; Nosográfico.

A CONDIÇÃO PATOLÓGICA DA INTERAÇÃO REGRESSIVA
EXIGE SER MELHOR COMPREENDIDA, NA ÁREA DA SAÚDE HUMANA, A FIM DE HAVER MAIOR APROFUNDAMENTO DE MEGATAREFAS DO ESCLARECIMENTO FRATERNO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou a condição da interação regressiva
da consciênçula-consener? Já assistiu alguma conscin em tal estado consciencial?
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INTERAÇÃO REVISOR-VERBETÓGRAFO
(INTERACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interação revisor-verbetógrafo é a conjugação de esforços ou empenho
favorável entre o revedor e o redator de verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia, homem ou mulher, visando qualificar o resultado comunicativo expresso na produção grafopensênica, tarística, em processo de revisão.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e este de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O termo interação surgiu no Século XX. O vocábulo revisor é de origem controversa. Segundo Antônio Geraldo da Cunha (1924–1999) é adaptação do
idioma Francês, reviseur, “aquele que revisa”, e este provavelmente derivado do idioma Latim
Medieval, revisor. Para José Pedro Machado (1914–2005) procede do verbo revisar, também de
origem obscura. Apareceu no Século XIX. A palavra verbo deriva do idioma Latim, verbum,
“palavra; vocábulo; termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279.
O sufixo ete, “diminutivo”, surgiu no Século XV. A palavra verbete apareceu em 1881. O elemento de composição grafia provém do idioma Grego, graphe, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 01. Interação revisor–redator de verbete. 02. Interrelação revedor-verbetógrafo. 03. Intercomunicação revisor–coautor da Enciclopédia da Conscienciologia. 04. Influência mútua revisor–escritor de verbete. 05. Interatuação revisor-verbetógrafo. 06. Interesclarecimento revisor-verbetógrafo. 07. Relação revisor-verbetógrafo. 08. Parceria revisor–coautor
enciclopedista. 09. Coesão ideativa entre revisor e verbetógrafo. 10. Trabalho compartilhado entre revisor e verbetógrafo.
Neologia. As 3 expressões compostas interação revisor-verbetógrafo, interação eficaz
revisor-verbetógrafo e interação ineficaz revisor-verbetógrafo são neologismos técnicos da Interaciologia.
Antonimologia: 1. Desconexão revisor-verbetógrafo. 2. Antagonismo revisor / redator.
3. Incomunicação revisor-autor. 4. Dissonância entre revisor e autor. 5. Desconexão revisorverbetógrafo.
Estrangeirismologia: o rapport mentalsomático; o approach técnico; os insigths pontuais relativos ao tema; a troca de e-mails; o feedback tarístico; a glasnost nas interações; a ampliação do background cognitivo; o Verbetarium; o Tertuliarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à qualificação técnica da escrita enciclopédica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Interaciologia:
intercomunicação multidimensional.
Citaciologia: – Uma revisão crítica de nossa própria experiência é um sinal de força,
não de fraqueza (Mikhail Gorbachev, 1931–). A experiência não é o que acontece com o homem;
é o que o homem faz com o que acontece com ele (Aldous Huxley, 1894–1963).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do confor enciclopédico; o abertismo autopensênico; a autopensenização carregada no pen; os ortopensenes; a ortopensenidade; os homopensenes; a homopensenidade; a heterafinidade pensênica; a receptividade aos neopensenes; o holopensene pessoal predisponente à intelectualidade pesquisística.
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Fatologia: as trocas ideativas entre autor e verbetógrafo; a comunicação verbal e escrita
favorecendo a ampliação e heterocompreensão do tema; os feedbacks sobre a produção realizada;
as idas e vindas durante o processo revisório; os ganhos decorrentes da atividade compartilhada;
o fato de a conscin revisora, por vezes, ser a leitora em primeira mão, de tema inédito; as sugestões de ajustes ou correções necessárias; o exercício de abrir mão de ideias imperdíveis tanto para
o revisor quanto para o revisado; o encontro “tira-dúvidas” presenciais ou via Skype favorecendo
o desassédio temático; o autor e o revisor valorizando o tempo e a atenção dispensada; o revisor
valorizando a ideia e a criatividade do autor; o cumprimento de prazos estabelecidos; a interassistência enquanto norma útil; a repetição paciente enquanto princípio pessoal; as diferenças idiossincráticas respeitadas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a teática da assim e desassim nas interações tanto com o autor
quanto com o tema; o extrapolacionismo parapsíquico; as parassincronicidades durante o processo da revisão; a autoconscientização multidimensional (AM); a psicometria verbetográfica descortinando o holopensene do autor; o desassédio mentalsomático assistencial, interdimensional
favorecendo o paradeslanche da gestação verbetográfica; as energias ectoplásmicas, tarísticas
e cosmoéticas do revisor influindo no resultado; a parceria paciente revisor–autor–amparo extrafísico de função, enquanto artífices do autorrevezamento multiexistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cognitivo oportunizado pelo tema; o sinergismo disponibilidade revisional–abertismo pesquisístico; o sinergismo (qualificador) revisor atento–autor
ponderado; o sinergismo autempenho revisivo–heterempenho assertivo quanto ao confor enciclopédico.
Principiologia: os princípios da conformática conscienciológica; o princípio da descrença (PD); o princípio da verpon; o megaprincípio de nada substituir o autesforço; o princípio
do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio cosmoético da autocorreção imediata após a constatação do erro; o princípio da autocrítica aplicada ao prioritário; o princípio da autodedicação
pesquisística.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando as interações em todos
os contextos; o código grupal de Cosmoética (CGC) delimitando a abrangência da tares grafopensênica.
Teoriologia: a teática da Conformaticologia; a teática da interassistencialidade consciencial, multidimensional; a teática da tares; a teática do auto e heterodesassédio; a teática da
comunicação escrita; a teoria da grafoassistência; a teoria da intercooperação interpares; a teoria da inteligência evolutiva (IE) aplicada na interação revisor-verbetógrafo.
Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica da circularidade; a técnica do detalhismo; a grafotécnica; a técnica da pontoação; a técnica da meganálise verbetográfica; a técnica da qualificação dos verbetes.
Voluntariologia: os voluntários-revisores da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); os voluntários-verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático
(Holociclo-Holoteca-Tertuliarium); o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da autorganização;
o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; a exposição cosmoética do labcon pessoal.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetógrafos; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Enciclopediologia.
Efeitologia: o efeito da ampliação cognitiva entre revisor e verbetógrafo; o efeito desassediador da heterocrítica cosmoética.
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Neossinapsologia: as neossinapses resultantes das trocas ideativas; o processo revisório
sendo catalisador e amplificador de neossinapses para os envolvidos.
Ciclologia: o ciclo feedback–reorganização grafopensênica; o ciclo produção-revisão-apresentação-publicação garantindo ao autor a auto-habilitação no Grupo dos 500 Neoverbetógrafos.
Enumerologia: a coadunação temática; a coadministração ideativa; a coordenação pensênica; a coparticipação discursiva; a coarticulação técnica; a coanálise lógica; a coargumentação
enciclopédica. Os reajustes necessários; a releitura temática; a reabilitação ideativa; a realimentação pesquisística; a reordenação prudente; a reacomodação conceitual; o resultado reatualizado.
A autocrítica revisiográfica; a autonomia investigativa; a automotivação científica; a autobagagem intelectual; a autossuperação específica; a auto-habilitação mentalsomática; a autoinclusão
verbetográfica.
Binomiologia: a teática do binômio admiração-discordância; o binômio coesão textual–
–coerência comunicativa; o exercício do binômio autocrítica-heterocrítica; a teática do binômio
assim-desassim; a vivência do binômio revisão técnica–heterodesassédio; o binômio ajustes textuais–ajustes intraconscienciais; o binômio apreensão da ideia–abstração do enfoque.
Interaciologia: a interação revisor-verbetógrafo; a interação vocabulário básico cotidiano–vocabulário técnico especializado; a interação produção tarística–controle de qualidade;
a interação achega matemática–qualificação gramatical.
Crescendologia: o crescendo neoautor–autor veterano–revisor autor.
Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-acompanhamento;
o trinômio empatia–tecnicidade–heterocrítica pontual qualificando as devolutivas; o trinômio
clareza-precisão-objetividade enquanto norma técnica de escrita.
Polinomiologia: a percepção atenta aos parafatos no decorrer do polinômio escolha do
tema–pesquisa–elaboração–revisão–apresentação do verbete; o polinômio escrever-ler-reler-revisar aplicado ao próprio texto.
Antagonismologia: o antagonismo iniciativa (motivação) / acabativa (continuísmo);
o antagonismo pesquisofilia / pesquisofobia; o antagonismo revisão crítica / revisão superficial;
o antagonismo abertismo / fechadismo; o antagonismo assentimento (admissão) / ressentimento
(reatividade); o antagonismo heterocrítica construtiva / heterocrítica destrutiva; a qualificação
textual responsável pelo antagonismo interesse / desinteresse do leitor.
Paradoxologia: o paradoxo de a revisão nunca estar concluída.
Politicologia: a argumentocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço facilitando a comunicação entre revisor e autor.
Filiologia: a neofilia; a verbetofilia; a comunicofilia; a grafofilia; a cogniciofilia; a bibliofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome de Amiel; a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a mania de menosprezar as regras do confor enciclopédico.
Holotecologia: as tecas em geral.
Interdisciplinologia: a Interaciologia; a Comunicologia; a Lexicologia; a Grafopensenologia; a Mentalsomatologia; a Verbetologia; a Enciclopediologia; a Redaciologia; a Evoluciologia; a Cosmovisiologia; a Autorrevezamentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin verbetoranda; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o revisor verbetográfico; o verbetógrafo; o verbetólogo; o pesquisador-autor; o escritor; o leitor-revisor; o assistenciólogo; o amparador de função; o professor orientador; o preceptor; o conscienciólogo; o tertuliano; o teletertuliano.
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Femininologia: a revisora verbetográfica; a verbetógrafa; a verbetóloga; a pesquisadora-autora; a escritora; a leitora-revisora; a assistencióloga; a amparadora de função; a professora orientadora; a preceptora; a consciencióloga; a tertuliana; a teletertuliana.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens communicologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens intellectualis; o Homo
sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens graphopensenicus; o Homo sapiens verbetologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação eficaz revisor-verbetógrafo = o aproveitamento de esforços resultando em auto e heteromotivação, capaz de alavancar a produção verbetográfica e consequente
interassistencialidade grafopensênica; interação ineficaz revisor-verbetógrafo = o desaproveitamento de esforços resultando em baixa produtividade, desmotivação do autor e do revisor e consequente desassistência.
Culturologia: a cultura da qualificação grafopensênica dos coautores da Enciclopédia
da Conscienciologia.
Saldo. Sob a ótica da Experimentologia, eis 34 condições encontradiças na interação revisor-verbetógrafo, listadas em ordem alfabética e categorizadas em 2 grupos distintos:
A. Produtivo. Resultado prolífico favorecendo neoposturas e aprendizados úteis à dupla
revisor-revisado:
01. Autocrítica. Aprimoramento do aprendizado e da autorreflexão.
02. Autodesassédio. Desbloqueio mentalsomático.
03. Autorganização. Melhoria da teática organizacional pessoal.
04. Conscienciometria. Evidenciação de perfil pesquisofílico, interassistencial.
05. Cosmovisão. Visão global sobre temas diversos.
06. Desobstrução. Hemisférios cerebrais aware.
07. Detalhismo. Pormenorização ao confor.
08. Entesouramento. Acumulação de bens ideativos cosmoéticos.
09. Extrapolacionismo. Dilatação cognitiva.
10. Heterocrítica. Habilidade em dar e / ou receber feedbacks.
11. Linearidade. Nexopensenes unímodos.
12. Objetividade. Síntese ideativa qualificada.
13. Paraconexão. Coatuação mentalsomática interdimensional.
14. Parapsiquismo. Expansão paraperceptiva e / ou ideativa.
15. Polineuroléxico. Ampliação do dicionário cerebral pessoal.
16. Qualificação. Habilitação técnica em confor e ferramentas de pesquisa.
17. Reconciliação. Reencontros do passado-presente.
B. Improdutivo. Resultado insatisfatório ou posturas anacrônicas dificultoras do trabalho de ambos (revisor-revisado):
18. Acriticismo. Ausência de autocrítica.
19. Apriorismo. Dificuldade em aceitar e propor sugestões.
20. Desconexão. Inadaptação entre a coerência e a coesão temática.
21. Desconsideração. Descaso quanto às auto e heterorrevisões prioritárias.
22. Impontualidade. Descumprimento dos prazos de revisão e retorno.
23. Inconclusão. Tresmalhamento da assistência.
24. Fuga. Saída do tema pela tangente.
25. Leniência. Descuido às minudências ortográficas ou de confor.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Menosprezo. Esnobação da paraplateia e do amparo de função.
Negligência. Preguiça mental e indiferença às neoideias.
Neofobia. Resistência às tecnologias.
Obnubilação. Ablepsia ante a oportunidade auto e gruporrevezamental.
Prolixidade. Escrever ou criticar muito sem dizer quase nada.
Relutância. Apego a cacoetes linguísticos e desrespeito ao estilo alheio.
Sinuosidade. Hiatopensenses da escrita.
Superficialidade. Lei do menor esforço autoral e revisional.
Terceirização. Transferência das tarefas pessoais a outrem.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação revisor-verbetógrafo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa verbetográfica: Verbetologia; Neutro.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Autoinclusão verbetográfica: Autorrevezamentologia; Homeostático.
05. Ciclo autoverbetográfico: Lexicologia; Homeostático.
06. Coesão textual: Grafopensenologia; Homeostático.
07. Conformática: Comunicologia; Neutro.
08. Conscienciografia: Comunicologia; Neutro.
09. Efeito do verbetorado: Verbetologia; Homeostático.
10. Enciclopediologia: Cosmovisiologia; Homeostático.
11. Heterocriticofilia intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Heterorrevisão autocrítica: Autopesquisologia; Homeostático.
13. Leitor-revisor: Leiturologia; Neutro.
14. Revisão conscienciológica: Conscienciografologia; Neutro.
15. Verbetorado conscienciológico: Comunicologia; Homeostático.

A INTERAÇÃO REVISOR-VERBETÓGRAFO PRESSUPÕE
APRECIAÇÃO QUALIQUANTITATIVA CONJUNTA DA AUTOTARES REVEZAMENTAL EXPRESSA NA PRODUÇÃO TEMÁTICA PARA A ENCICLOPÉDIA DA CONSCIENCIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera relevante a interação revisor-verbetógrafo? Quais benefícios vem obtendo dessa parceria grafopensênica? Na condição de revisado,
revisor ou somente leitor?
N. C.
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INTERAÇÃO SERIEXOMETRIA-MEGAGESCON
(AUTORREVEZAMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interação Seriexometria-megagescon é o conjunto de influências holobiográficas, paragenéticas, grupocármicas e multidimensionais interatuantes nas diversas fases de
escrita da obra-prima de determinada conscin, homem ou mulher, tendo-se em vista o conteúdo
e a forma da mesma (Conformaticologia).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo ação deriva também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Surgiu no Século XIII.O termo interação apareceu no Século XX. A palavra série
procede do mesmo idioma Latim, series, “enlaçamento; encadeamento; fieira; fiada; série de objetos”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo existencial provém 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”. Apareceu no Século XIX. O primeiro elemento de composição metria vem do idioma Latim, metrum, “medida de 1 verso” e, este do idioma Grego, métron, “unidade de medida; o que mede; instrumento para medir”. O segundo elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, mégale, “grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo gestação provém do idioma Latim, gestatione, “ação de trazer;
passeio de carro ou liteira; viagem; afastamento”. Apareceu no Século XVIII. A palavra consciência procede igualmente do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum
a muitas pessoas; conhecimento, consciência, senso íntimo” e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Interação Holobiografometria-megagescon. 2. Interação Para-Historiometria–megagescon. 3. Interação Seriexometrologia-Megagesconologia.
Neologia. As 4 expressões compostas interação Seriexometria-megagescon, interação
inicial Seriexometria-megagescon, interação mediana Seriexometria-megagescon e interação
avançada Seriexometria-megagescon são neologismos técnicos da Autorrevezamentologia.
Antonimologia: 1. Interação Autobiografometria Atual–retrogescon. 2. Interação Seriexometria–gescon ectópica. 3. Interação Holobiografometria–retrolivro pessoal.
Estrangeirismologia: o maxiaproveitamento do background seriexológico na escrita da
megagescon; o timing da automegagescon; o Taquipensenarium; o Gesconarium; o Verponarium; o Retrocognitarium; o Seriexarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Holocarmologia Teática.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Megagesconologia: autodepuração seriexológica.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas listadas na ordem alfabética apresentando íntima relação ao tema:
1. “ egagescon. Um critério para definir o tema da megagescon é fazer a conjugação
do interesse da cápsula do tempo pessoal com a assistência mentalsomática à Humanidade da
Posteridade”.
2. “ ergaminhologia. Tudo o que aprendi tenho registrado, pouco a pouco, através da
observação grafada com a destra, a datilografia ou a digitação no monitor. Sempre observei e anotei os fatos e parafatos. Se tenho alguma condição mnemônica confiável, devo tal fato ao processo de registrar o que importa, ininterruptamente, sem preguiça. A condição holobiográfica, milenar, do copista, escriba, escrivão, escrevente, notário, amanuense ou grammateus foi gerada
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a partir dos rolos de papiros e pergaminhos da Antiguidade Egípcia, Helenista, Romana ou Latina, até chegarmos às bases atuais da megagescon escrita”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da mentalsomaticidade aplicada; o holopensene
pessoal da Seriexologia Lúcida; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os genopensenes;
a genopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os
grafopensenes; a grafopensenidade; o materpensene bibliofílico; o incremento do automaterpensene a partir da escrita tarística diária; o holopensene seriexológico pessoal traduzido nos escritos
pessoais; a relação da autorretilinearidade pensênica com a produtividade gesconológica; a administração cronêmica das publicações pessoais visando o coroamento grafopensenológico com
a megagescon; a disciplina grafopensenológica enquanto possível hábito desenvolvido no passado; a comparação intervidas do estilo grafopensênico pessoal; o holopensene da Grafopensenologia; o holopensene da Megagesconologia; o holopensene da Autorrevezamentologia.
Fatologia: a preparação da conscin intermissivista para a escrita da automegagescon tendo por base os detalhes da autopesquisa retrocognitiva; a autorganização pró-escrita da megagescon considerando dados da própria holobiografia; o papel da megagescon na recomposição grupocármica do autor, homem ou mulher; as variáveis envolvidas na definição do tema da megagescon considerando-se as hipóteses seriexológicas pessoais; os múltiplos reflexos intra, para e interconscienciais da escrita megagesconológica na autosseriéxis; o ritmo mentalsomático pessoal em
contraposição aos contrafluxos parapsíquicos; a continuidade do projeto megagesconológico nas
diversas fases proexológicas; a extensão da prática mentalsomatológica atual preparando a publicação da megagescon na fase de maturidade intelectual; a catálise evolutiva desencadeada pela
publicação da megagescon; as abordagens personalíssimas aos múltiplos temas verponológicos
disponíveis; o percentual de originalidade conformática, impacto cosmoético e esclarecimento interpares da megagescon pessoal; o nível pessoal de taquirritmia megagescônica; a maxiconfluência da megagescon com a maxiproéxis visando ao maxicompléxis; o valor do amanhã sob a perspectiva conscienciológica (Paraprospectivologia); a Pré-Intermissiologia Teática através da autopriorização megagesconológica.
Parafatologia: as variáveis seriexométricas no planejamento megagesconológico pessoal; o grau de cosmovisão seriexológica influenciando o processo de escrita autorrevezamental;
a aferição das causas e consequências, ações e reações, fatos e parafatos seriexológicos da publicação de determinada obra-prima conscienciológica; a megagesconometria tendo por base a lupa
seriexológica; as raízes holobiográficas dos interesses intelectuais pessoais atuais; as evocações
holobiográficas durante a escrita tarística; a lucidez quanto às interferências de consciexes do passado pessoal na publicação da megagescon; os pedágios parapsíquicos na escrita megagesconológica; a concretização do parapsiquismo intelectual na forma de livro-referência; as neocamadas
seriexológicas de desassédio mentalsomático; a lucidez quanto ao autorrevezamento interexistencial pré e pós-Curso Intermissivo (CI); a autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes, durante e após a escrita cotidiana favorecendo o rapport com os amparadores de função; o parexemplarismo mentalsomático; a recuperação de megacons intermissivos qualificando a megagescon; a inspiração de neoideias pela equipex técnica ao longo das vidas dedicadas ao trabalho
intelectual; a soltura paracerebral proveniente da saturação intelectual desencadeando neoextrapolacionismos seriexológicos; a escrita da megagescon enquanto futuro gatilho de retrocognições
intelectuais na próxima vida; o entrelinhamento megagesconológico lúcido embasando o autorrevezamento multiexistencial exitoso; a atualização e reformulação de retrodiscursos ideológicos
a partir das neoideias grafadas (intertextualidade seriexológica); a reperspectivação de retroideais
ocasionada pelo paradigma consciencial; as parassincronicidades mentaissomáticas indicando rastros holobiográficos; a retomada de retro-hábitos intelectuais sadios na vida atual; as possíveis re-

Enciclopédia da Conscienciologia

13121

ações de aniversário seriexológico de retrolivros marcantes; a plantação intelectiva de hoje mirando a colheita intermissiva de amanhã; a continuação lúcida da tarefa seriexológica pessoal
e grupal (Gruporrevezamentologia).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa seriexológica–autoconfiança mentalsomática; o sinergismo retrocognoscibilidade-grafopensenidade; o sinergismo disciplina mentalsomática cosmoética–acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV); o sinergismo thesaurus cerebral–acesso paracerebral.
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória (PPC); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio holocármico da restauração evolutiva; o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do autorrevezamento multiexistencial; a teoria da cláusula pétrea
proexológica.
Tecnologia: a técnica da taquirritmia megagescônica; a técnica do detalhismo aplicada
às autopesquisas seriexológicas; a técnica da exaustividade holopesquisística; a técnica das 50
vezes mais; a técnica da tenepes auxiliando as pesquisas retrocognitivas; a técnica dos 50 dicionários aplicada à escrita da megagescon; a paratécnica da pangrafia.
Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS); o voluntariado na Associação Internacional EDITARES; o voluntariado na Associação Internacional de Autores da Conscienciologia (UNIESCON).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: os efeitos seriexológicos das gescons.
Neossinapsologia: as neossinapses originadas pela escrita conscienciológica.
Ciclologia: o ciclo retrocognição-autorrecin; o ciclo seriexológico retrolivro-neogescon; o ciclo leitura-escrita-publicação; o ciclo evolutivo cacoete holobiográfico–esbregue intermissivo–cobaia seriexológica; a influência do ciclo evolutivo interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade na escrita da megagescon pessoal.
Enumerologia: os rastros seriexológicos da megagescon; as fôrmas holopensênicas da
megagescon; as matrizes paragenéticas da megagescon; as assinaturas pensênicas da megagescon; as recomposições grupocármicas da megagescon; os entrelinhamentos grafopensenológicos
da megagescon; o espólio autorrevezamental da megagescon.
Binomiologia: o binômio seriéxis-proéxis; o binômio refém da autocognição–autopararresponsabilidade holocármica; o binômio especialismo-generalismo.
Interaciologia: a interação Seriexometria-megagescon; a interação autopesquisa holocármica–retribuição gesconológica; a interação turno antelucano–posfácio dos originais fetais.
Crescendologia: o crescendo seriexológico retrolivro-megagescon; o crescendo eu-grupo-coletividade; o crescendo Helenismo-Conscienciologia; o crescendo Eletronótica-Conscienciologia.
Trinomiologia: o trinômio interassistencial tenepes-gescon-verpon (TGV evolutivo).
Polinomiologia: o polinômio mentalsomático verbete-artigo-livro-megagescon.
Antagonismologia: o antagonismo megagescon / megamelex.
Paradoxologia: o paradoxo retroautor prolífico–intermissivista ágrafo.
Politicologia: a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei evolutiva de causa e efeito; a lei da empatia evolutiva.
Filiologia: a bibliofilia; a lexicofilia.
Fobiologia: a grafofobia; a seriexofobia.
Sindromologia: a síndrome da inércia grafopensênica.

13122

Enciclopédia da Conscienciologia

Holotecologia: a biblioteca; a lexicoteca; a hemeroteca; a cognoteca; a gesconoteca;
a seriexoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Autorrevezamentologia; a Seriexometria; a Megagesconologia;
a Interaciologia; a Retrocogniciologia; a Para-Historiografologia; a Maxiproexologia; a Complexiologia; a Holomemoriologia; a Bibliologia; a Lucidologia; a Cronoevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin autora conscienciológica.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo;
o conscienciólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o seriexólogo; o seriexômetra.
Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga;
a consciencióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a seriexóloga; a seriexômetra.
Hominologia: o Homo sapiens autorrevertor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens
seriexologus; o Homo sapiens autohereditator; o Homo sapiens reversator; o Homo sapiens
mentalsomaticus; o Homo sapiens holomnemonicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação inicial Seriexometria-megagescon = a obra-prima conscienciológica escrita pelo intermissivista, homem ou mulher, com dados incipientes acerca da própria holobiografia; interação mediana Seriexometria-megagescon = a obra-prima conscienciológica escrita pelo intermissivista, homem ou mulher, com retropersonalidade pessoal conhecida; interação avançada Seriexometria-megagescon = a obra-prima conscienciológica escrita pelo intermissivista, homem ou mulher, com múltiplas retropersonalidades pessoais e grupais conhecidas.
Culturologia: a cultura da Autorrevezamentologia Teática.
Gescon. No âmbito da Autorrevezamentologia, a gescon de determinada conscin intermissivista, homem ou mulher, sempre apresentará, explicitamente ou não, características autobiográficas. Possibilita, com isso, impregná-la do holopensene do autor ou autora e, portanto, facilitar as pesquisas seriexométricas nas próximas vidas, notadamente quando se trata da megagescon.
Megagescon. No âmbito da Seriexometria, a megagescon pode apresentar diferentes parâmetros capazes de caracterizá-la como sendo a obra de coroamento dos esforços pessoais em
termos proexológicos e, sobretudo, seriexológicos.
Indicadores. Sob a ótica da Megagesconologia, eis listados na ordem alfabética das especialidades-chave afins, dentre outros, 15 indicadores seriexométricos da megagescon capazes
de auxiliar o intermissivista no momento da escrita da obra-prima pessoal:
01. Autopesquisologia: o nível de autesforço maxiproexológico dedicados à escrita da
obra.
02. Cosmovisiologia: o nível de visão de conjunto avançada fornecido pela obra.
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03. Grupocarmologia: o nível de repercussão grupocármica (reflexos; estilhaços; acidentes; assistências) durante e após a escrita da obra (publicação).
04. Hiperpensenologia: o nível de originalidade das abordagens e do tema selecionado
na obra traduzindo as próprias ideias e vivências holossomáticas do autor.
05. Interassistenciologia: o nível de recomposição grupocármica teática desencadeado
pela obra, desensinando temas anticosmoéticos do passado e contribuindo para a reeducação
consciencial no presente.
06. Liderologia: o nível de protagonismo intelectual (referenciação; polarização; profundidade) da obra evidenciado pelo patamar do confor aplicado.
07. Mentalsomatologia: o nível de erudição, polimatia, cosmovisão e sabedoria evolutiva contidos na obra.
08. Paradigmologia: o nível de rompimento cosmoético do autor ou autora com retroideologias ultrapassadas, exemplificando a maxidissidência grupocármica através da publicação
da obra.
09. Pesquisologia: o nível de exaustividade e detalhismo pesquisístico do autor no tratamento do tema apresentado na obra.
10. Recinologia: o nível de autossuperação do autor ou autora (recin; recéxis) para poder escrever a obra e exemplificar o conteúdo.
11. Tematologia: o nível de enfrentamento de temas críticos expostos na obra (polêmica
útil) apontando as melhores soluções propostas pela Cosmoética.
12. Trafarologia: o nível de superação do megatrafar exemplificado na obra.
13. Traforologia: o nível de expansão do megatrafor evidenciado na obra.
14. Verbaciologia: o nível de teática, verbação e exemplarismo denunciados pela obra.
15. Verponologia: o nível de neoideias e ultrapassagem do conhecimento conscienciológico vigente contidos na obra.
Fatores. Considerando a Mentalsomatologia, eis 11 fatores seriexométricos capazes de
influenciar a definição dos detalhes envolvendo a escrita da automegagescon, aqui explicitados na
forma de perguntas autopesquisísticas classificadas alfabeticamente de acordo com as especialidades afins:
01. Amparologia. Qual o teor das principais dicas seriexológicas, puxões de orelha
proexológicos ou orientações evolutivas recebidas da equipe de amparadores intra e extrafísicos
capazes de auxiliar na escrita da megagescon?
02. Atributologia. O automegatrafor e automegatrafar são provenientes de experiências
em quais contextos holobiográficos? Qual o papel deles no confor da megagescon pessoal?
03. Autobiografologia. Quais ideias inatas precisam estar claras e serem defendidas na
megagescon? Quais as raízes holobiográficas de tais genopensenes?
04. Autorrevezamentologia. Considerando os dados prováveis da própria holobiografia, qual o tema, especialidade e / ou função prioritária para se trabalhar nas próximas vidas? Já
estabeleceu, lucidamente, a ponte intelectual com retrolivros pessoais? Qual a temática holopensênica do provável especialismo holobiográfico pessoal?
05. Equipexologia. Você se considera eventual representante de equipex vinculada
a qual holopensene predominante? De quais maneiras a megagescon pessoal vai contribuir para
o gruporrevezamento multiexistencial?
06. Grupocarmologia. Você admite ser proveniente de qual grupo passadológico? Considerando o binômio ideias-ideais, quais eram os principais temas e argumentos defendidos por
tal(is) grupo(s)? Qual contraposição cosmoética deverá ser inserida na automegagescon para desdizer os atos anticosmoéticos do passado?
07. Holobiografologia. Qual a intersecção mais prioritária, assistencial e teática entre
a autorretrossenha e automegagescon? Como pensa em realizar a interitemização seriexológica
(entrelinhamento autorrevezamental)?
09. Materpensenologia. Qual a relação do tema da megagescon com o automaterpensene? Como explicitar tais relações no texto de modo didático e esclarecedor?
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10. Parageneticologia. De qual modo as dileções paragenéticas pessoais (autotendências) mostram o caminho de construção da automegagescon? Por outro lado, como evidenciar as
tendências paragenéticas pessoais na megagescon de modo lúcido e evolutivo?
11. Trafalologia. Quais trafais pessoais atuais serão abordados na megagescon? Como
vem sendo efetivados na vida atual? Quais as profilaxias para a próxima vida?
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação Seriexometria-megagescon, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Autorado holocármico: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Benefício da autorretrocognoscibilidade: Autosseriexologia; Homeostático.
04. Dividendo da personalidade consecutiva: Seriexometria; Homeostático.
05. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Especialismo holobiográfico: Autoconscienciometrologia; Neutro.
07. Interitemização: Autorrevezamentologia; Homeostático.
08. Leitmotiv holobiográfico: Seriexologia; Neutro.
09. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
10. Megatarefa final: Megagesconologia; Homeostático.
11. Retrolivro pessoal: Autorrevezamentologia; Neutro.
12. Seriexometria: Holobiografologia; Neutro.
13. Síndrome da inércia grafopensênica: Parapatologia; Nosográfico.
14. Taquirritmia megagescônica: Megagesconologia; Neutro.
15. Tarefa seriexológica: Autorrevezamentologia; Homeostático.

MENSURAR A TRAJETÓRIA HOLOBIOGRÁFICA PESSOAL
PERMITE RECOMPOR OS ERROS E AMPLIAR OS ACERTOS ATRAVÉS DA INTERASSISTENCIALIDADE FRATERNA,
CUJO RESULTADO DEVE COMPOR A AUTOMEGAGESCON.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já fez o cotejo entre os pilares holobiográficos
pessoais e os temas de escrita da futura megagescon? Quais seriam os assuntos grafopensenológicos prioritários para você hoje e amanhã a fim de recompor os erros de ontem?
Bibliografia Específica:
1. Fernandes, Pedro; Autorrevezamento Existencial: Entrosamento Interexistenciológico Lúcido; Artigo;
Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 16; N. 3; Seção: Artigo Original; 1 E-mail; 14 enus.; 1 nota; 1 ref.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2012; páginas 286 a 295.
2. 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
212, 474, 492, 596 e 610.
3. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.045 e 1.392.
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INTERAÇÃO TRÂNSITO-CIVILIDADE
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interação trânsito-civilidade é a influência recíproca entre o uso compartilhado das vias por pessoas isoladas ou em grupo e o senso individual de coletividade, respeito
mútuo e consideração, propiciando oportunidades para a conscin, homem ou mulher, aprofundar
a vivência da democracia por intermédio do respeito ao direito básico de ir e vir.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação procede também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, e esta de agere,
“obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo interação surgiu no Século XX. O termo
trânsito provém do idioma Latim, transitus, “ação de passar; passagem”. Surgiu no Século XVI.
A palavra civilidade deriva também do idioma Latim, civilitas, “ciência política ou de governar o
estado; civilidade; afabilidade; benignidade; bondade”, de civilis, “civil”. Apareceu no Século
XVI.
Sinonimologia: 1. Interação trânsito-urbanidade. 2. Interação trânsito–boa educação.
3. Interação trânsito-cosmoeticidade.
Neologia. As 3 expressões compostas interação trânsito-civilidade, microinteração
trânsito-civilidade e macrointeração trânsito-civilidade são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Interação trânsito-incivilidade. 2. Interação trânsito-deseducação.
3. Interação trânsito-violência.
Estrangeirismologia: o cumprimento das leis ex parte civium; a garantia de ir e vir assegurada pelo habeas corpus; o uso do trânsito para o ius manendi, ambulandi, eundi, ultro citroque; o respeito pari passu; a tranquilidade de qui iure suo utitur, neminem laedit.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, principalmente do autodiscernimento quanto às responsabilidades na convivência diária.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Trânsito:
meio democrático. Pacificidade: segurança coletiva.
Citaciologia: – A civilidade nada custa e tudo compra (Mary Wortley Montagu, 1689–
–1762).
Proverbiologia. Eis 2 aforismos relativos ao tema: – O automóvel é extensão das pernas. A mente rege o mecanismo do corpo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivência harmônica; os praxipensenes;
a praxipensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
grupopensenes; a grupopensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os taquipensenes;
a taquipensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a formação do holopensene democrático.
Fatologia: o exercício de se colocar no lugar do outro; o entendimento das normas gerais
de circulação e conduta; a vivência igualitária na troca de relações de poder no trânsito; o abandono do automóvel enquanto mundinho particular; os aplicativos de celulares informando o local
dos congestionamentos; a conjunção dos esforços coletivos na ampliação do direito de ir, vir
e permanecer; as reuniões pacíficas nas vias públicas; a campanha de atenção pela vida do Projeto
Maio Amarelo; os locais destinados exclusivamente aos portadores de necessidades especiais
e aos idosos; a incivilidade explícita na imprudência na condução do automóvel; as infrações; os
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crimes de trânsito; os rachas; as lesões corporais; os homicídios; a trama da competitividade;
a instigação da ultrapassagem; as brigas no trânsito; a competição acarretando desintegração grupal; a superação do vício de querer ter razão acriticamente; a oportunidade de aprender com os erros; a correção de atitudes em face do tráfego; a inadequação da classificação dos demais enquanto meros obstáculos; as abstenções de criar perigo; a direção defensiva primária; a superação do
cotidiano entediante nos deslocamentos inevitáveis; a comunicação não verbal aperfeiçoada;
a abordagem elegante entre os usuários; a qualificação da convivência entre as partes; a ajuda mútua; a gentileza no compartilhamento de espaço-tempo comum em calçadas, ruas e avenidas;
o hábito da direção defensiva avançada; a qualificação cívica das condutas humanas; a aceitação
incondicional da existência alheia; o foco na solução integrativa de conflitos; o paradever de assistência na medida da capacidade do assistente e da necessidade do assistido; o paradever em dar
preferência; a criação do pensamento universalista no uso compartilhado das vias públicas urbanas; as ideias do Paradireito acessíveis aos usuários conscientes do processo civilizatório; a teática cosmoética civilizando a cidade; a civilidade no trânsito corroborando a democracia direta.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os bagulhos energéticos reveladores da identidade e de tendências do condutor; o autassédio no trânsito pelo ambiente competitivo; as disputas de espaço entre consciexes parapsicóticas e as conscins causando
abalroamentos inesperados; os bolsões energéticos resultantes de acidentes; a energia caótica dos
automóveis abandonados em pátios públicos; a psicometria no trânsito; o acesso às bolhas energéticas oriundas de manifestações políticas em vias públicas; o acesso às lições do Curso Intermissivo (CI) pelo entendimento das regras básicas de circulação; a interferência energética inevitável;
os acoplamentos energéticos entre os usuários; as assimilações energéticas (assins) lúcidas; as desassimilações energéticas (desassins) lúcidas ao chegar no destino; o hábito de classificar a qualidade das energias parapercebidas; as parapercepções da sinalética defensiva; a pararresponsabilidade dos motoristas transportadores de pessoas; a paratecnologia evitando acidentes; o banho
energético da amparabilidade durante a circulação na cidade; a inteligência evolutiva (IE) cotidiana; a atuação da Central Extrafísica de Energia (CEE) enquanto fonte de pacificação dos ambientes tumultuados.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo postura educada–satisfação íntima; o sinergismo da intercooperação entre usuários da via de trânsito; o sinergismo Higiene Consciencial–Higiene Ambiental.
Principiologia: o princípio do ganha-ganha; o princípio democrático da participação
mais abrangente possível; o princípio da convivialidade sadia; o princípio de ninguém evoluir
sozinho; o princípio “aconteça o melhor para todos”.
Codigologia: o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) obrigando os órgãos do Sistema
Nacional de Trânsito a responderem às solicitações dos cidadãos; o código pessoal de Cosmoética
(CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: as teorias da Justiça influenciando na adjetivação da democracia; a teoria
da inteligência evolutiva; a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; as técnicas da direção defensiva; a valorização das técnicas de segurança pessoal; a técnica de não pensar mal dos outros; a técnica do
rapport; a técnica do acolhimento consciencial.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial pessoal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito da completude ortoconviviológica pelo respeito aos condutores
e aos transeuntes; os efeitos da direção defensiva na redução do número de acidentes; o efeito da
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iscagem lúcida; os efeitos da assistência em ambientes coletivos tumultuados; o efeito do treinamento para a desperticidade; o efeito da civilidade alinhando-se à proéxis.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses por meio das posturas democráticas; as neossinapses oriundas da ortoconvivência diária em ambientes comunitários.
Ciclologia: o ciclo diário saída-retorno para casa passando pelo trânsito; o ciclo de atuação pedestre-condutor.
Enumerologia: a educação; a observação; a comunicação; a coparticipação; a cooperação; a harmonização; a pacificação.
Binomiologia: o binômio translocação-lucidez; o binômio poder-limite; o binômio liberdade-responsabilidade.
Interaciologia: a interação trânsito-civilidade; a interação mentalidade individual–
–mentalidade coletiva; a interação prioridades individuais–cautela coletiva; a interação direito-meio–direitos-fins.
Crescendologia: o crescendo consciência comunitária–democracia direta; o crescendo
transitabilidade intrafísica–transitabilidade extrafísica.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio liberdade-igualdade-fraternidade; o trinômio segurança-coletividade-pacificidade.
Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio atenção-respeito-acessibilidade-oportunidade.
Antagonismologia: o antagonismo atenção dividida / atenção concentrada em si; o antagonismo gesto esclarecedor / gesto assediador; o antagonismo intercooperação assistencial
/ competição assediadora; o antagonismo trânsito interativo / trânsito maçante.
Paradoxologia: o paradoxo de exercitar a pacificação íntima no trânsito caótico.
Politicologia: a democracia; a conviviocracia; a libertação da burocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a Convenção de Viena, de 8 de Novembro de 1968, indicando a uniformização internacional das regras de trânsito; a segunda Lei Seca (Lei N. 12.760/12) criminalizando
o condutor alcoolizado trafegando ou não em via pública; a Lei N. 9.503/97 proibindo prisão em
flagrante e fiança ao causador do acidente prestador de pronto e integral socorro à vítima; a lei de
causa e efeito; a lei da responsabilidade evolutiva; a lei da convivência pacífica na conquista de
novo patamar evolutivo.
Filiologia: a grupocarmofilia; a policarmofilia; a neofilia; a reeducaciofilia; a autodisciplinofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a pacificofilia.
Fobiologia: a superação da neofobia; a profilaxia da conviviofobia.
Sindromologia: a autoconsciência na direção do veículo neutralizadora da síndrome da
borboleta; a incivilidade causada pela síndrome da pressa; a heteroconsciência evitando a síndrome de Homén; a observância do fluxo do trânsito contra a síndrome da onipotência.
Maniologia: a mania de fumar no trânsito; a mania de se comunicar por whatsapp
dirigindo; a mania de apressar o transeunte; a mania de ouvir o som no carro ultrapassando o limite em decibéis recomendados; a mania do pedestre de não atravessar na faixa; a mania do motociclista de empinar-se; a mania do ciclista de andar nas calçadas; a mania de acelerar o veículo
ao perceber o sinal amarelo.
Mitologia: o mito de o trânsito pacífico ser o trânsito vazio; o mito do trânsito perfeito;
o mito da democracia enquanto vontade livre da maioria; o mito de delimitar o início da liberdade de alguém somente quando terminar a do outro.
Holotecologia: a convivioteca; a comunicoteca; a simboloteca; a socioteca; a sociologicoteca; a interassistencioteca; a experimentoteca; a discernimentoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Comunicologia; a Transitologia; a Direitologia; a Sociologia; a Politicologia; a Governologia; a Pacifismologia; a Cosmoeticologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin motorista; a conscin pedestre; a conscin passageira; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cidadão.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cidadã.
Hominologia: o Homo sapiens transitor; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens politicus;
o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens democraticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: microinteração trânsito-civilidade = o respeito às leis de conservação
e aplicações ao tráfego nas cidades pelo rigor das aplicações das multas; macrointeração trânsito-civilidade = o respeito às leis de conservação e aplicações nas cidades pela autoconscientização do direito à vida e locomoção pacífica de todos.
Culturologia: a cultura da anticompetitividade; a cultura da cidadania efetiva; a cultura da inclusão; a cultura do foco na solução.
Conviviologia. Conforme a Profilaxiologia, eis, na ordem alfabética, 7 exemplos de atitudes ou comportamentos úteis à promoção da civilidade no trânsito:
1. Assumir. O hábito de assumir os erros e as consequências dos embates no trânsito,
mesmo encontrando justificativa, revela inteligência.
2. Ceder. O hábito de dar preferência, em situações críticas, mesmo estando com pressa, é expressão de civilidade.
3. Comunicar. O hábito de usar o pisca-pisca, os sinais manuais e demais indicadores
comportamentais denota postura aberta às comunicações.
4. Prevenir. O hábito de usar o cinto de segurança demonstra autoconsideração.
5. Promover. O hábito de o motorista entender, respeitar e promover o interesse dos pedestres, e estes os daquele, ajuda a fixar a cidadania efetiva.
6. Respirar. O hábito de respirar conscientemente ante a frustração vivenciada no trânsito permite a oxigenação do cérebro, predispondo o uso do mentalsoma.
7. Verificar. O hábito de verificar o bom funcionamento de luz de freio e embreagens
evita acidentes.
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Governologia. Sob o ponto de vista da Paradireitologia, a construção da democracia direta exige reciclagens grupais a serem implementadas a partir da recomposição do conceito de cidadão até a revisão das prioridades neopolíticas fundamentais, objetivando o bem comum.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação trânsito-civilidade, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autossuperação da competitividade: Autevoluciologia; Homeostático.
02. Comunicação não verbal: Comunicologia; Neutro.
03. Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
04. Democracia: Parapoliticologia; Neutro.
05. Democracia direta: Governologia; Homeostático.
06. Direção agressiva: Acidentologia; Nosográfico.
07. Direção defensiva: Profilaxiologia; Neutro.
08. Gentileza: Conviviologia; Neutro.
09. Incivilidade: Parapatologia; Nosográfico.
10. Inteligência conviviológica: Conviviologia; Homeostático.
11. Livre arbítrio: Paradireitologia; Neutro.
12. Sede de poder: Intrafisicologia; Nosográfico.
13. Segurança pública: Assistenciologia; Homeostático.
14. Síndrome da pressa: Parapatologia; Nosográfico.
15. Trânsito consciencial: Evoluciologia; Neutro.

A CIVILIDADE NO TRÂNSITO DEMONSTRA INTELIGÊNCIA
CONVIVIOLÓGICA DA CONSCIN. RESPEITAR INTERESSES
LEGÍTIMOS DAS OUTRAS PESSOAS NESSE AMBIENTE
COMPARTILHADO É EXERCITAR A MEGAFRATERNIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, avalia o próprio padrão pensênico nas vias públicas compartilhadas? Sente-se capaz de transitar e interagir cosmoeticamente nesse espaço de
convivência não raro tumultuado?
Bibliografia Específica:
1. Sen, Amartya; The Idea of Justice (A Ideia de Justiça); pref. Amartya Sen; revisoras Carmen S. da Costa;
& Jane Pessoa; trad. Denise Bottmann; & Ricardo Doninelli Mendes; 492 p.; 4 seções; 48 subseções; 305 citações; 11
enus.; 9 estatísticas; 305 notas; 305 refs.; alf.; ono.; 23 x 16 x 3 cm; br.; 1 a Ed.; 1a reimp.; Schwarcz; São Paulo, SP; 2012;
páginas 37, 67, 356 e 365.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 652 e 653.
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.;
a
5 Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 222 e 251.

E. A. L.
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INTERAÇÃO

VERBETÓGRAFO–MEDIADOR
(INTERACIOLOGIA)

DE

TERTÚLIA

I. Conformática
Definologia. A interação verbetógrafo–mediador de tertúlia é a influência recíproca, sinérgica, estabelecida entre o autor do verbete e o moderador dos debates conscienciológicos diários do Curso de Longo Curso, realizado no Tertuliarium da Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, visando clarear
ou elucidar o tema em pauta e levar a tares às conscins e consciexes interessadas na evolução.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo ação deriva também do idioma Latim, actio, “ação, movimento; feito, obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo, auto; discurso, enredo”, e esta de agere,“obrar, agir”. Surgiu no Século XIII. O termo interação apareceu no Século XX. A palavra
verbo procede do mesmo idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Surgiu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, apareceu no Século XV.
O vocábulo verbete surgiu em 1881. O elemento de composição grafia provém do idioma Grego,
graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. O termo mediador vem do idioma
Latim, mediator, “mediador; medianeiro”. Apareceu no Século XVII. A palavra tertúlia deriva do
idioma Espanhol, tertulia, “reunião de gente para discutir ou conversar”. Surgiu no idioma Espanhol, em 1630. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Interação verbetista–mediador de tertúlia. 2. Interação enciclopedista–mediador de tertúlia. 3. Interdependência verbetógrafo–moderador de tertúlia.
Neologia. As 3 expressões compostas interação verbetógrafo–mediador de tertúlia, interação básica verbetógrafo–mediador de tertúlia e interação avançada vebertógrafo–mediador de
tertúlia são neologismo técnicos da Interaciologia.
Antonimologia: 1. Desajuste verbetista–mediador de tertúlia. 2. Desconexão verbetógrafo–mediador de tertúlia. 3. Divergência verbetógrafo–moderador de tertúlia.
Estrangeirismologia: o Tertuliarium; a atenção multidimensional fulltime; o rapport
equipin-equipex; o maestro assistencial; o link com o verbetógrafo.
Atributologia: predomínio das falculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à intercooperação para a tares verbetológica.
Coloquiologia: o ato de ficar de olho no peixe e outro no gato; o ato de ter jogo de cintura; o ato de não deixar a peteca cair; o fato de ser bom de bola; o fato de faça sol ou faça chuva acontecerem as tertúlias diárias.
Ortopensatologia: – “Tertúlias. As tertúlias, por serem construtivas, expressam, antes
de tudo, dialeticamente: debates, discussões, interlocuções, conversações, apartes, conclusões
e consensos sobre um item-alvo ou megafoco”. “As tertúlias de duas horas diárias, ininterruptas,
estruturam a melhor técnica e práticas para pesquisas, debates e intercompreensão entre as pessoas”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal de Curso Intermissivo (CI); o holopensene da interassistência; o holopensene tarístico; o holopensene do compartilhamento; o holopensene da tridotação; o holopensene elevado; o holopensene harmônico; a holopensenidade lúcida na condição
de mediador dando suporte ao verbetógrafo; o holopensene acumulador de experiências coletivas;
o holopensene coletivo da Enciclopediologia; os parapensenes; a parapensenidade; o holopensene
pessoal proexológico, atrator de consciências afins à maxiproéxis grupal; o holopensene da sintonia equipin-equipex.
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Fatologia: o entrosamento entre o perfil do mediador e do verbetógrafo; os locais de poder do mediador e do verbetógrafo; o comprometimento do mediador e verbetógrafo em contrapartida aos amparadores de função; a liberdade, o autodesassédio e a pacificação íntima do autor
para a defesa do verbete; as singularidades; a assessoria do mediador; a atenção dividida de ambos; a famosa “cadeira dos réus” no Tertuliarium (trazendo desassédio); o ato de estar com os pés
na rocha e a mente no Cosmos; o sorriso acolhedor do mediador tranquilizando o verbetógrafo
antes e durante a defesa do verbete; a competência qualificada da equipe de mediadores; a confiança do verbetógrafo no mediador aumentando a segurança na abordagem do tema; a receptividade calorosa da equipin do Tertuliarium; a interassistencialidade sadia; a mediação realizada com
clareza; a escrita e a defesa de verbetes enquanto priorização evolutiva; os neologismos sendo
elucidados; a acuidade e ponderação para responder aos questionamentos; o momento de observar; o momento de falar; a cooperação do mediador para explicitação do tema; as perguntas dos
tertulianos e teletertulianos respondidas com autenticidade assistencial; a atenção no respeito à ordem dos tertulianos nas perguntas; a leveza do bom humor; a autonomia; a liderança e a força
presencial do mediador e do verbetógrafo; o enfrentamento dos imprevistos com serenidade
e ponderação; a profilaxia dos contratempos; a retribuição dos aportes proexológicos; a teática da
tares.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a leitura energética
do mediador em relação ao verbetógrafo e vice-versa; a paradidática do mediador visando o melhor para todos; a parapercepção de consciexes amparadoras envolvidas no contexto; o parapronto-socorro instalado para os possíveis casos de emergência; o link com os amparadores de função
dos participantes: mediador, verbetógrafo, tertulianos, teletertulianos e paratertulianos; a atenção
constante ao intra e extrafísico; a responsabilidade da interassistência nos debates para com as
conscins e as consciexes; a conexão com as Centrais Extrafísicas; a qualificação da liderança vivenciada enquanto minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; as heranças
paragenéticas recheadas de atributos; a intermediação entre equipin e equipex; o paracompromisso firmado no Curso Intermissivo; o continuísmo assistencial tarístico no extrafísico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparador-mediador-verbetógrafo; o sinergismo do conhecimento compartilhado; o sinergismo intenção cosmoética–assistência profícua; o sinergismo
força presencial do mediador–autoconfiança do verbetógrafo; o sinergismo assistencialidade-empatia.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) na dinâmica do Curso de
Longo Curso; o princípio da minipeça do maximecanismo; o princípio de o mais lúcido liderar
o menos lúcido; o princípio da liderança multidimensional; o princípio da disponibilidade assistencial; o princípio da interassistencialidade; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) e o código grupal de Cosmoética
(CGC), orientando a mediação, fulcro da assistência.
Teoriologia: a teática da mediação sadia da tares; a teática da Debatologia Cosmoética; a teática do holossoma equilibrado; a teática do princípio da equanimidade.
Tecnologia: a técnica do sobrepairamento; a técnica da empatia; a técnica da assiduidade no Curso de Longo Curso.
Voluntariologia: o voluntariado da mediação da tertúlia; o voluntário do Tertuliarium;
os voluntários da tares multidimensional; o voluntariado da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS) no apoio às tertúlias.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; a vivência da maxiproéxis grupal enquanto laboratório pessoal.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia;
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o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Verbetografia; os debates nos Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito da interação sadia verbetógrafo-mediador; o efeito do trabalho realizado a contento após a última fala do mediador; o efeito da pensenização de todos os participantes; o efeito do reconhecimento do Curso de Longo Curso; o efeito da gratidão para com
o mediador e a equipe atuante; o efeito da comunicação não verbal entre verbetógrafo e mediador; o efeito da responsabilidade intermissiva; o efeito da aglutinação de intermissivistas; os
efeitos cognitivos dos debates na tertúlia; o efeito da liderança compartilhada enquanto exemplo.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas em tertúlias e debates pelos mediadores,
verbetógrafos, tertulianos, teletertulianos e paratertulianos.
Ciclologia: o ciclo conscin mediadora–consciex mediadora; o ciclo verbetógrafo hoje–
–amparador amanhã; o ciclo evolutivo recebimento-retribuição; o ciclo dessoma-ressoma; o ciclo experiência vincada hoje–recuperação de cons na próxima ressoma.
Enumerologia: a interação tarística; a interação profícua; a interação amparada; a interação cosmoética; a interação desassediada; a interação cosmovisiológica; a interação parapsíquica. A minipeça comunicativa; a minipeça intelectual; a minipeça erudita; a minipeça universalista; a minipeça debatóloga; minipeça interassistencial; a minipeça enciclopedista.
Binomiologia: o binômio saber ser líder–saber ser liderado; o binômio mediação elevada–cosmovisão aumentada; o binômio debate esclarecedor–autopesquisa ampliada; o binômio
interação exemplarista–espelho para os demais; o binômio Curso Intermissivo–evolução em
grupo; o binômio organização intrafísica–organização extrafísica.
Interaciologia: a interação verbetógrafo–mediador de tertúlia; a interação verbetógrafo-tertuliano; a interação proéxis individual–proéxis grupal; a interação equipin-equipex.
Crescendologia: o crescendo evolutivo da liderança multidimensional; o crescendo do
efeito aglutinador do intermissivista; o crescendo do efeito propulsor de pensenes afins; o crescendo evolutivo gratidão-retribuição.
Trinomiologia: o trinômio interação tarística–amparo intrafísico–amparo extrafisico;
o trinômio equipin–equipex–pensenes elevados; o trinômio verbetógrafo-mediador-voluntários
solidários.
Polinomiologia: o polinômio observação–atenção dividida–elucubração–debate discernido; o polinômio tertúlia–mediação–verbetógrafo–assistência diária; o polinômio Tertuliarium–
–espremedor de cérebro–aglutinador de pesquisadores intra e extrafísicos–convivialidade salutar–resultados deleitosos.
Antagonismologia: o antagonismo despojamento / afetação; o antagonismo intenção de
informar / intenção de convencer; o antagonismo egocentrismo / altruísmo; o antagonismo responsabilidade evolutiva / descomprometimento tarístico.
Paradoxologia: o paradoxo da calmaria dinâmica do mediador e do verbetógrafo.
Politicologia: a lucidocracia; a democracia tertuliana evidenciada na liberdade de questionamentos; a política da Debatologia em sinergia com o binômio admiração-discordância; a pesquisocracia.
Legislogia: a lei da interassistencialidade; a lei da fraternidade; a lei do exemplarismo
pessoal; a lei da empatia; a lei de responsabilidade do mais lúcido.
Filiologia: a assistenciofilia; a comunicofilia; a intelectofilia; a evoluciofilia; a raciocinofilia; a conscienciofilia; a autopesquisofilia; a amparofilia; a interassistenciofilia; a parapsicofilia; a questionofilia; a debatofilia.
Maniologia: a inexistência da sofomania; a superação da megalomania; o fim da egomania.
Holotecologia: a proexoteca; a assistencioteca; a despertoteca; a evolucioteca; a parapercepcioteca; a holoteca; a lexoteca; a encicloteca; a comunicoteca; a debatoteca; a diplomatoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Interaciologia; a Tertuliologia; a Verbetologia; a Debatologia;
a Taristicologia; a Comunicologia; a Interassistenciologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalso-
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matologia; a Erudiciologia; a Cosmovisiologia; a Parapedagogia; a Voliciologia; a Maxiproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin mediadora; a conscin verbetógrafa; a conscin líder; a conscin
lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin desperta; a conscin tridotada;
a conscin compromissada; a consciex paratertuliana.
Masculinologia: 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 tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o teletertuliano; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: 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 tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a teletertuliana; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intratertuliarius; o Homo sapiens agglutinator; o Homo
sapiens articulator; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens intermediator; o Homo sapiens communicologus; o Homo
sapiens coparticipans; o Homo sapiens paradiplomata; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens parapaedagogigus.
V. Argumentologia
Exemplologia: interação básica verbetógrafo–mediador de tertúlia = a estabelecida entre os protagonistas da apresentação, antes do soar do gongo dando início aos debates; interação
avançada vebertógrafo–mediador de tertúlia = a consolidada ao longo dos debates da aula Conscienciológica.
Culturologia: a cultura da liderança consciencial cosmoética; a cultura dos debates tarísticos; a cultura tertuliária; a cultura verbetográfica; a cultura do enciclopedismo conscienciológico; a cultura do parapsiquismo interassistencial; a cultura da Conscienciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação verbetógrafo–mediador de tertúlia, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Cápsula do tempo cinemascópica: Autorrevezamentologia; Neutro.
02. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
03. Cultura tertuliana: Tertuliologia; Homeostático.
04. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Década tertuliana: Tertuliologia; Neutro.
Enciclopediologia: Cosmovisiologia; Homeostático.
Enciclopedismo tarístico: Neoenciclopediografologia; Homeostático.
Epicentrismo mentalsomático: Epicentrismologia; Homeostático.
Escola de líderes cosmoéticos: Liderologia; Homeostático.
Informação conscienciológica: Comunicologia; Homeostático.
Liderança multidimensional: Liderologia; Homeostático.
Monitoria da tertúlia conscienciológica: Tertuliologia; Homeostático.
Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
Técnica tertuliária: Tertuliologia; Homeostático.
Tertúlia conscienciológica: Parapedagogiologia; Neutro.

A INTERAÇÃO VERBETÓGRAFO–MEDIADOR DE TERTÚLIA,
AO FACILITAR A COMUNICAÇÃO INTERASSISTENCIAL, INSERE A TARES ENTRE TERTULIANOS, TELETERTULIANOS
E PARATERTULIANOS BUSCADORES DA AUTEVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a interação entre o trabalho dos mediadores da tertúlia e o verbetógrafo do dia? Observa a ação do amparo extrafísico ocorrendo na
mediação? Qual a avaliação pessoal enquanto verbetógrafo, tertuliano ou teletertuliano?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
1.624.

M. L. P.
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VIDA INTERIORANA–VIDA
(INTRAFISICOLOGIA)

GLOBALIZADA

I. Conformática
Definologia. A interação vida interiorana–vida globalizada é a condição vivenciada pela conscin, homem ou mulher, domiciliada em região provinciana, porém conseguindo manter relações sociais recíprocas com pessoas de outros países e culturas por meio da comunicação virtual.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra ação deriva também do idioma Latim, actio, “ação, movimento; feito, obra;
negócio; direito de proceder judicialmente; processo, auto; discurso, enredo”, e esta de agere,
“obrar, agir”. Surgiu no Século XIII. O termo interação apareceu no Século XX. A palavra vida
procede do idioma Latim, vita, “vida; vida humana; Humanidade; existência”. Surgiu no Século
X. O vocábulo interior provém do mesmo idioma Latim, interior, “íntimo, recôndito”. Apareceu
no Século XV. A palavra globo vem igualmente do idioma Latim, globus, “bola; esfera; globo”.
Surgiu no Século XVI. O termo globalização apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Interação vida no interior–vida na Era da Globalização. 2. Interrelação vida provinciana–vida globalizada. 3. Interação vida regionalizada–vida cosmopolita.
4. Relação vivência no mundo interiorano–vivência no mundo globalizado.
Neologia. As 3 expressões compostas interação vida interiorana–vida globalizada, mininteração vida interiorana–vida globalizada e maxinteração vida interiorana–vida globalizada
são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Antagonismo vida interiorana / vida globalizada. 2. Desconexão vida provinciana–vida globalizada. 3. Dissonância entre vida interiorana e vida globalizada. 4. Interação interiorose-globalização.
Estrangeirismologia: a avant-garde globalizada; a habilidade de global awareness em
compreender e lidar com questões globais; a Internet na condição de ferramenta fundamental para
o acesso e conexão com diferentes culturas; as distâncias cada vez menores e as interações comunicativas da global village; o E-mail enquanto instrumento de integração global; o global countryside como o espaço hipotético representando o resultado de processos globais; o home office
como local de trabalho; os chats e group chats na condição de ferramentas de comunicação global; o think globally, act locally, encorajando as pessoas a agirem nas próprias comunidades e cidades.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao abertismo consciencial universalista.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Universalismo
desconsidera distâncias.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interação universalista; os cosmopensenes;
a cosmopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os globopensenes; a globopensenidade; o holopensene urbano; os picnopensenes; a picnopensenidade; os semipensenes;
a semipensenidade; os tecnopensenes, a tecnopensenidade.
Fatologia: as relações interpessoais compartilhadas; a comunicação virtual favorecendo
a interatividade das diferentes realidades; o ato de não se acomodar na zona de conforto; a utilização das redes de comunicação com abrangência mundial; a compreensão de diferentes comportamentos culturais; a compreensão de diferentes sotaques; o contato com disciplinas de culturas diversificadas; a falta de privacidade; a flexibilidade de horário de trabalho; o fato de não ter de vi-
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ver na metrópole para ser cosmopolita; a Internet globalizando informações; a riqueza de exemplarismos de diferentes modos de vida; o advento das cidades médias; as gafes culturais; as viagens; o antietnocentrismo; a necessidade do despojamento; a necessidade do poliglotismo; as diferenças entre o cotidiano da vida interiorana e a vida globalizada; a percepção e gerenciamento
do tempo; a estruturação da rotina útil; a consolidação de amizades; a evitação do tempo gasto
com o tráfego citadino; a compreensão da policarmalidade; a proximidade com o grupocarma
pessoal; a Era da Informática; as sincronicidades cibernéticas; o acesso globalizado, diário, às
Tertúlias Conscienciológicas transmitidas online.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autovivência da
interação com energias mais saudáveis; a teática da assim e desassim nas interações; a psicometria online de energias de diferentes origens; a homeostase holossomática.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a mudança dos hábitos culturais resultante do sinergismo dos meios de
comunicação; o sinergismo vida sem fronteiras–globalização das manifestações pensênicas; o sinergismo alargamento das parafronteiras–ingresso na cidadania cósmica; o sinergismo pensenes
universalistas–vivências globalizadas; o sinergismo convivência saudável–otimização evolutiva;
o sinergismo viagens–abertismo consciencial.
Principiologia: o princípio da interassistencialidade global; o princípio do Universalismo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) instaurando a busca pela excelência na autexpressão global; o CPC instituindo parcimônia e responsabilidade no apuro dos conteúdos das comunicações pessoais.
Teoriologia: a teoria da megafraternidade evolutiva.
Tecnologia: as neotecnologias fornecendo múltiplos canais comunicativos para encurtamento das distâncias interconscienciais; as neotecnologias agilizando as trocas intelectivas planetárias; a dependência da tecnologia e dos recursos eletrônicos em contraponto com o contato junto à Natureza.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico docente itinerante.
Laboratoriologia: o universalismo desenvolvido no laboratório conscienciológico da
Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível do Universalismo; o Colégio Invisível da Intrafisicologia.
Efeitologia: o efeitos recicladores das trocas interculturais; a ampliação do senso de
universalismo na condição de efeito da vivência das neonacionalidades.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à compreensão de diferentes paradigmas culturais; as neossinapses essenciais à aquisição do senso universalista; a substituição das
retrossinapses preconceituosas por neossinapses universalistas.
Ciclologia: o ciclo das viagens pessoais; o ciclo retrocultura-neocultura.
Binomiologia: o binômio despojamento–catarse cosmoética; o binômio poliglotismo-universalismo; o binômio patológico mundinho-interiorose.
Interaciologia: a interação vida interiorana–vida globalizada; a interação de todos na
Internet; a interação interiorose-apriorismose; a interação leis universais–leis locais; a interação
idiotismos culturais–mimeses culturais; a interação senso de solidariedade universal–senso de
cidadania cósmica.
Crescendologia: o crescendo bairrismo-nacionalismo-universalismo; o crescendo bairro-cidade-país-planeta; o crescendo cidadania nacional natalícia–cidadania universal vivenciada; o crescendo evolutivo cronêmico múltiplas cidadanias–caráter apátrida da consciência;
o crescendo interiorose-cosmopolitismo; o crescendo monoglotismo-poliglotismo-conscienciês;
o crescendo preconceito–abertismo consciencial–cosmovisão; o crescendo relativização da pró-
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pria cultura–aquisição do senso universalista; o crescendo sentimento pátrio–sentimento planetário.
Trinomiologia: o trinômio povo-etnia-cultura; o trinômio online–on time–full time.
Polinomiologia: o polinômio generalismo-universalismo-multiculturalismo-poliglotismo; o polinômio tempo-lugar-cultura-sociedade; o polinômio generosidade–compreensão intercultural–convivência fraterna–universalismo vivido.
Antagonismologia: o antagonismo cosmopolita / interiorota; o antagonismo interiorose
/ jet set; o antagonismo introversão / extroversão; o antagonismo nacionalismo / globalismo;
o antagonismo paroquialismo / universalismo; o antagonismo Natureza / Tecnologia.
Paradoxologia: o paradoxo de a distancêmica não ser impeditivo aos convívios virtuais.
Legislogia: a lei da interdependência universal; a lei da sincronicidade no Cosmos; as
leis da Interassistenciologia; as leis egocármicas; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei
da policarmalidade; as leis da Holocarmologia.
Filiologia: a neofilia; a comunicofilia.
Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a superação da comunicofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da apriorismose; a eliminação da síndrome da
interiorose.
Mitologia: as preconcepções e generalizações derivadas dos mitos sobre comportamentos inerentes às etnias, naturalidades e nacionalidades; os mitos gerados em função de preconceitos étnicos e territoriais.
Holotecologia: a intrafisicoteca; a geografoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Bairrologia; a Cosmovisiologia; a Holoculturologia; a Interculturologia; a Interiorosologia; a Urbanologia; a Geopoliticologia; a Parageopoliticologia; a Proxemicologia; a Poliglotologia; a Universalismologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o cidadão do Cosmos; o conviviólogo; o cosmopolita; o exemplarista;
o interiorota; o inversor existencial; o líder; o maxidissidente ideológico; o neofílico; o parapercepciologista; o poliglota; o professor itinerante; o reciclante existencial; o tenepessista; o tertuliano; o viajante; o interneteiro.
Femininologia: a cidadã do Cosmos; a convivióloga; a cosmopolita; a exemplarista;
a interiorota; a inversora existencial; a líder; a maxidissidente ideológica; a neofílica; a parapercepciologista; a poliglota; a professora itinerante; a reciclante existencial; a tenepessista; a tertuliana; a viajante; a interneteira.
Hominologia: o Homo sapiens globalis; o Homo sapiens adaptabilis; o Homo sapiens
cosmopolita; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens universalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininteração vida interiorana–vida globalizada = a condição da conscin
bilíngue, reservada, domiciliada em região provinciana, iniciando rede de comunicação virtual
com pessoas de outras culturas; maxinteração vida interiorana–vida globalizada = a condição da
conscin poliglota, autoconfiante e extrovertida, domiciliada em região provinciana, mantendo
rede de comunicação virtual ampla com pessoas de outras culturas.
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Culturologia: a cultura da intercompreensão; a cultura da pacificação universal; a cultura da parapolimatia; a cultura da Paratecnologia Interassistencial; a cultura do intercâmbio
de conhecimentos; a culturalização mútua entre vida interiorana e a globalização; a cultura do
multilinguismo; a cultura do universalismo multidimensional; a cultura poliglótica; a educação
intercultural; a eliminação dos preconceitos culturais; a globalização cultural; a Multiculturologia da comunicabilidade interconsciencial; as correlações culturais interdimensionais.
Perfis. Segundo a Conscienciometria, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 2 perfis
conscienciais comuns influenciados pela mesologia do local de residência:
1. Citadino: mais exposto às intrusões holopensênicas da densidade populacional.
2. Interiorano: menos influenciado pela pressão holopensênica devido à menor densidade populacional.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interação vida interiorana–vida globalizada, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amizade internacional: Conviviologia; Neutro.
02. Autoinserção cultural: Adaptaciologia; Neutro.
03. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
04. Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
05. Confrontação urbanística: Intrafisicologia; Homeostático.
06. Curva W: Adaptaciologia; Neutro.
07. Diferenças culturais: Etologia; Neutro.
08. Globalização: Geopoliticologia; Neutro.
09. Glocalização analítica: Analiticologia; Neutro.
10. Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
11. Interiorose: Parapatologia; Nosográfico.
12. Megaidiotismo cultural: Parapatologia; Nosográfico.
13. Mundividência traforista: Cosmovisiologia; Homeostático.
14. Paraaculturação: Parassociologia; Homeostático.
15. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

OS BENEFÍCIOS DA VIDA INTERIORANA, CONCILIADOS
AOS RECURSOS CIBERNÉTICOS ATUAIS, REDUZEM A DISTÂNCIA ENTRE AS CONSCINS DO MUNDO TODO, EXPANDINDO O SENSO UNIVERSALISTA E A CONVIVIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue manter relações sociais recíprocas com
pessoas de outros países e culturas por meio da comunicação virtual? Ou ainda se mantém na
condição de interiorota, mesmo vivendo em cidade grande?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014, páginas 1.430 a 1.432.
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;
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glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 275.
Webgrafia Específica:
1. Woods, Michael; Engaging the Global Countryside: Globalization, Hybridity and the Reconstitution of
Rural Place; Progress in Human Geography; Journal; August, 2007; 1 E-mail; páginas 485 a 507, Institute of Geography
and Earth Sciences; University of Wales, Aberystwyth; UK; disponível em: <http://phg.sagepub.com/content/31/4/ 485.
short>; acesso em: 04.11.15; 12h54.

C. A. C.
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INTERASSEDIALIDADE
(GRUPOCARMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interassedialidade é a vivência da condição de assédio interconsciencial,
mútuo, dentro do grupo de consciências, notadamente conscins, com predomínio ou monopólio
dos trafares das próprias pessoas envolvidas, sem interferências maiores de assediadores externos,
seja extrafísicos ou intrafísicos de fora do agrupamento.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo inter deriva do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no
espaço de”. O vocábulo assédio provém do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim,
absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII.
Surgiu, no idioma Português, no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Grupúsculo de interassediados. 2. Grupinho interassediado. 3. Grupelho assediador. 4. Turminha assediada. 5. Clube baratrosférico.
Neologia. Os 3 vocábulos interassedialidade, mininterassedialidade e maxinterassedialidade são neologismos técnicos da Grupocarmologia.
Antonimologia: 1. Interdesassedialidade. 2. Interassistencialidade. 3. Heterassedialidade. 4. Turma desassediada. 5. Autassedialidade.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especialmente a psicossomaticidade.
II. Fatuística
Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a interassedialidade; a enturmação específica; a confraria; a quadrilha; o assédio grupal; a doutrinação; a inculcação; a hetero-hipnose; o amestramento; a comparsaria; as
mancomunações; o clã; as camisas-de-força; as coleiras do ego; as cangas conscienciais; a monovisão; a lavagem subcerebral; a gangue de guias amauróticos; a facção tenebrosa; o grupo mafioso; o grupúsculo de assediados; o protagonismo; a representação; as seitas; os tabus; as sacralizações; os misticismos; os surtos doentios grupais; o depósito de presos; os suicídios coletivos;
a anticosmoética; o predomínio da autassedialidade.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Holotecologia: a psicopaticoteca; a trafaroteca; a patopensenoteca; a nosoteca; a monopolioteca; a psicossomatoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Interaciologia; a Parapatologia; a Nosologia;
a Nosografia; a Conviviologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a conscin assediada.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; os apedeutas; os personagens Irmãos Metralha;
os suicidas da Guiana.
Femininologia: as freiras de Loudun; a pré-serenona vulgar; as apedeutas.
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Hominologia: o Homo sapiens obsidiatus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens
pathopensenicus; o Homo sapiens interassediator; o Homo sapiens interobsessor; o Homo
sapiens perditor; o Homo sapiens nosographus; o Homo sapiens autobsessus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininterassedialidade = a interassedialidade delimitada por apenas
3 membros da mesma família; maxinterassedialidade = a interassedialidade ampliada a todo o clã,
oligarquia, seita ou quadrilha de marginais.
Caracterologia. Sob a ótica da Consciencioterapia, eis, por exemplo, na ordem funcional, as duas categorias de conscins componentes principais das manifestações da interassedialidade:
1. Líder: o maior assediado do grupo; a liderança mesmo contra a vontade; o mastermind intrafísico; o homem; a mulher; o ídolo; a estrela sob os holofotes; o oligarca; o caudilho;
o coronel.
2. Associados: os liderados; os homens; as mulheres; os satélites; as pessoas lavadas cerebralmente; os participantes dos grupinhos distintos.
Trafarologia. De acordo com a Cosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
3 tipos de reações emocionais encontradiças como características da interassedialidade:
1. Ciúme: a insegurança pessoal; o desejo de posse; a avareza.
2. Inveja: a manifestação primária de imaturidade; a cobiça; o despeito; o despique;
o melindre; o cotoveloma; a Schadenfreude.
3. Competição: a emulação; a concorrência; a rivalidade; o poder temporal de alguma
natureza.
Elencologia. No universo da Elencologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 6 categorias de personalidades específicas componentes das manifestações da interassedialidade:
1. Familiares: a família nuclear; a parentela; o nepotismo.
2. Colegas: os profissionais; os pares; os patrícios; os contemporâneos.
3. Estudantes: os participantes de gangue; os patrocinadores de trotes violentos.
4. Amigos: os membros da turma; os frequentadores noturnos assíduos de bares e botequins.
5. Companheiros: os camaradas; os torcedores; os clubbers; os grevistas; os piqueteiros; os partidários políticos extremistas; os militares linha dura.
6. Consréus: as ressomadas após as reurbanizações extrafísicas.
Assistência. No contexto da Interassistenciologia, em geral as conscins submissas à interassedialidade, bloqueadas pela intencionalidade patológica, não permitem o amparo extrafísico
de função relativo ao cargo público e ao exercício e desenvolvimento da gestão. Ao fim, quem
perde também é o povo da robéxis ou a massa humana impensante.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interassedialidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
2. Ato clandestino: Conviviologia; Neutro.
3. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
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4.
5.
6.
7.

Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
Desafeição: Parapatologia; Nosográfico.
Desamarração: Conviviologia; Neutro.
Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.

A PROBLEMÁTICA CRÍTICA DA INTERASSEDIALIDADE
É A CONSOLIDAÇÃO DA CONDIÇÃO DO INTERASSÉDIO
EM NÍVEL CAPAZ DE AFASTAR ATÉ OS ASSEDIADORES
EXTRAFÍSICOS COM RECEIO DOS INTERASSEDIADOS.
Questionologia. Porventura você participa, mesmo sem perceber, de alguma categoria
de interassedialidade? Vale a pena mudar o atual estado de coisas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 109, 125, 134, 150, 199, 305, 320 e 423.
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.; 3 a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 103 e 112.
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INTERASSISTÊNCIA ANTIALCOOLISMO
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interassistência antialcoolismo é o ato ou efeito cosmoético, de conscins
e / ou consciexes, auxiliarem consciências com dependência ao consumo de substância alcoólica,
resultando em aprendizados evolutivos mútuos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter deriva do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra assistência deriva do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de
assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé
junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Surgiu no Século XVI. O prefixo anti procede do idioma Grego, antí, “de
encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O termo álcool procede do idioma
Árabe, al-kohul, al-kuhul ou al-ghawl, “fino composto utilizado para a maquiagem obtido através
da destilação”. O sufixo ismo provém do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico; político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação;
conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”. Surgiu no
Século XVII.
Sinonimologia. 1. Interassistência antidependência alcoolista. 2. Rede de assistência
antialcoolismo. 3. Auxílio cosmoético ao alcoólatra.
Neologia. As 4 expressões compostas interassistência antialcoolismo, interassistência
antialcoolismo inicial, interassistência antialcoolismo mediana e interassistência antialcoolismo
avançada são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia. 1. Desassistência ao alcoolista. 2. Rede assediadora alcoolista. 3. Desamparo ao alcoólatra. 4. Escravagismo alcoólico. 5. Desaprendizado antialcoolismo 6. Negligência alcoólica.
Estrangeirismologia: o modus operandi pessoal contrário ao alcoolismo; o flashback terapêutico nos encontros desafiadores; o alcoolismo visto pelo Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders (DSM); o delirium tremens.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistencialidade à conscin alcoólatra.
Citaciologia: – O álcool não faz as pessoas fazerem melhor as coisas; ele as faz ficarem
menos envergonhadas de fazê-las mal (William Osler, 1849–1919).
Coloquiologia: a reflexão sobre curtir a fossa; a eliminação da saideira; o aumento da
autocrítica dos jovens sobre beber até dar PT (Perda Total); o cuidado com isso merece 1 brinde;
a atenção para não colocar a carroça na frente dos bois no enfrentamento do alcoolismo; o alerta
da expressão o remédio entra pelo ouvido e a doença sai pela boca.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do antialcoolismo interassistencial; o holopensene
grupal da interassistencialidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a eliminação dos bagulhos autopensênicos; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a interassistência antialcoolismo; a tares acolhedora sem imposição na abordagem ao alcoólatra; o antiescravagismo alcoólico; o aprendizado antialcoolismo; a profilaxia do
alcoolismo; a assistência anônima; a qualificação da rede interassistencial de saúde antialcoolismo; as clínicas de recuperação; as associações terapêuticas; a falta de divulgação das associações
antialcoolismo; o caminho dos 3 cês, clínica, cadeia, cemitério, para o alcoólatra em não recuperação; o mapeamento do mecanismo intraconsciencial de autossabotagem; o alerta para não su-
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bestimar o álcool; o vício cruzado; o fundo do poço; o alcoolismo entre os jovens; as recaídas;
o fato de chegar alcoolizado nos grupos; o orgulho do alcoólatra impedindo a participação em associações antialcoolismo; a vergonha de entrar em associação terapêutica; os preconceitos pelas
associações antialcoolismo; os 3 poderes intraconscienciais: vontade, intenção, autorganização; os
Alcoólicos Anônimos (AA); a condição de amigo de AA; o uso comum do livro Reflexões Diárias
escrito pelos membros dos AA; as trocas de fichas como metodologia simbólica de reforço dos
valores pessoais e grupais, indicando o progresso conquistado; o teste dos 3 meses; a importância
da interassistência familiar; a participação ativa de crianças nas reuniões abertas; o segredo da
próxima reunião; a força superior; a transparência; o livro azul; a carta de Carl Jung (1875–1961);
as partilhas impactoterápicas; as itinerâncias realizadas em grupo; o incentivo à literatura sobre
o alcoolismo; os padrinhos das associações antialcoolismo servindo de amparadores intrafísicos;
a chegada em associações antialcoolismo pela própria vontade; a gratidão aos membros do grupo
de ajuda; o primeiro passo em direção à recuperação, considerado o mais importante; os relatos
de insights parapsíquicos para a mudança de vida (reciclagem) no AA; as mudanças frequentes de
coordenadores do grupo, favorecendo o valor interassistencial antialcoolismo; a divulgação das
instituições de recuperação; a visita interassistencial dos membros às clínicas terapêuticas; o acolhimento fortalecedor aos ingressantes nos grupos de recuperação; o objetivo de dessomar em sobriedade; a sensação de bem-estar do alcoólatra em recuperação ao sentir-se minipeça dentro do
Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a importância de o inversor conhecer os riscos do alcoolismo; os grupos assistenciais de intermissivistas; o visitante intermissivista realizando partilhas de experiências; a busca por aplicação dos valores evolutivos; o esforço pelo objetivo
de deixar legado cosmoético; os reencontros de destino; a assistência desinteressada; a recuperação de milhares de vidas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o mapeamento da
sinalética energética e parapsíquica do assistente e do assistido; as possessões malignas facilitadas
no período mais hard de abstinência; o capítulo Assistência Ideal do livro Projeções da Consciência; o relato da projeção “fraternidade aos alcoólatras”; as projeções lúcidas aglutinadoras de assistência antialcoolismo; a entrada da equipex acompanhando a equipin nas visitas domiciliares
de recuperação; as reurbanizações extrafísicas; o fluxo dos amparadores; a parapercepção do amparador de função; as parassenhas assistenciais; as raízes holobiográficas do alcoolismo; a eliminação dos bagulhos energéticos; a profilaxia da parapsicose pós-dessomática; a recepção pós-dessoma; a facilidade da clarividência nas salas de AA; as semipossessões benignas dos amparadores
nos esclarecimentos aos alcoólatras; a expansão das auras dos alcoólatras nas trocas de experiências; o amparo extrafísico dos assistidos e assistentes; as parapercepções dos campos bioenergéticos formados nas exposições das reuniões de recuperação antialcoolismo; o amparo extrafísico na
mesa coordenadora do Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos (NA); as redes parassociais
de interassistência; a percepção de doação de neuroectoplasma nas reuniões das associações
antialcoolismo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das partilhas de vivências; o sinergismo das amizades
evolutivas; o sinergismo recin-recéxis.
Principiologia: o princípio da interassistência; o princípio da restauração evolutiva;
o princípio da descrença (PD) nos grupos terapêuticos; o princípio “se não presta, não presta
mesmo”; o princípio “isso não é para mim”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado diariamente no autenfrentamento do álcool; o código grupal de Cosmoética (CGC) reforçador dos valores pessoais.
Teoriologia: a teoria de aproveitar as 24 horas do dia; a teoria do sistema de
recompensa cerebral.
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Tecnologia: a técnica dos 12 passos; a técnica das 12 tradições; a técnica de evitar
o primeiro gole por 24 horas; a técnica de lembrar o passado para acertar no presente; a técnica
de autanálise sem autoculpa; a técnica de inversão dos valores; a técnica do inventário moral.
Voluntariologia: o voluntariado administrativo nas comunidades de recuperação ao alcoolista; os voluntários extrafísicos antialcoolismo; o voluntariado anônimo; os voluntários de
ICs auxiliando no antialcoolismo interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da
Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia.
Efeitologia: o efeito de perder a vontade de beber; os diferentes efeitos do álcool;
o efeito da projeção vexaminosa de beber projetado; os efeitos dificultadores dos tratamentos
frustros; os efeitos multidimensionais do exemplarismo pessoal antialcoolismo; o efeito do
neocérebro na neorressoma; os efeitos das reconciliações grupocármicas; os efeitos positivos na
família nuclear ao cessar o uso do álcool; o efeito lúcido do projeto “Antes da Saideira”.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas das reciclagens intraconscienciais; as neossinapses adquiridas do convívio com outros alcoólatras em recuperação.
Ciclologia: o ciclo de recaídas; o ciclo de internações; o ciclo de partilhas; o ciclo lembrar-beber-esquecer.
Enumerologia: o ato de aprender com o alcoólatra; o ato de trabalhar em prol do antialcoolismo; o ato de combater o alcoolismo; o ato de se recuperar do alcoolismo; o ato de ser universalista; o ato de qualificar a interassistência; o ato de realizar profilaxia ao alcoolismo.
Binomiologia: o binômio assistido-assistente; o binômio recuperação–sentido existencial; o binômio responsabilidade intermissivista–responsabilidade intrafísica; o binômio autengano-alcoolismo; o binômio alcoolismo–perda invexológica; o cuidado referente ao binômio euforia-tristeza.
Interaciologia: a interação Socin-Sociex; a interação equipin-equipex.
Crescendologia: o crescendo assistido-assistente; o crescendo das 24 horas; o crescendo ficha amarela–ficha dos 30 anos; o crescendo saturação-mudança.
Trinomiologia: o trinômio conhecimento-responsabilidade-posicionamento.
Polinomiologia: o polinômio ouvir–refletir–ponderar–não decair; o polinômio autocorrupção-recaída-autoculpa-recuperação.
Antagonismologia: o antagonismo filhos de alcoólatras sendo alcoólatras / filhos de alcoólatras sendo antialcoolismo; o antagonismo amizades ociosas / amizades evolutivas; o antagonismo invéxis / alcoolismo.
Paradoxologia: o paradoxo de o filho nascer para educar os próprios pais; o paradoxo
de o doente ajudar outro doente com a mesma doença; o paradoxo do alcoolismo sem cura intrafísica, porém com autocura consciencial; o paradoxo de estar se sentindo mal frequentando o AA
mas saber estar melhorando a vida; o paradoxo de antes da recuperação beber para falar e depois falar para não beber; o paradoxo de o impossível virar possível; o paradoxo de a justiça intrafísica estar legalizando o assédio do alcoolismo.
Politicologia: a polêmica da política de redução de danos.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da eterna evolução consciencial.
Filiologia: a assistenciofilia; a lucidofilia; a autopesquisofilia.
Fobiologia: a reciclofobia; a fobia de não conseguir viver sem álcool.
Sindromologia: a síndrome da abstinência fisiológica; a síndrome da abstinência parafisiológica (SAP); a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do ansiosismo; a síndrome da
bipolaridade; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da depressão; a síndrome do estrangeiro (SEST) podendo impulsionar o alcoolismo.
Maniologia: a eliminação da riscomania; a eliminação da tabacomania; a dipsomania.
Mitologia: o mito da cerveja sem álcool; o mito de na sala de AA só poder entrar alcoólatras; o mito de o alcoólatra não poder mais ver bebida alcoólica; o mito de o AA ser grupo
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religioso; o mito de começar a recuperação e já parar de beber; o mito de o alcoólatra beber
apenas socialmente; o mito de ter idade para ser alcoólatra; o mito de as associações de
recuperação antialcoolismo terem padrão energético de tristeza e vitimização; o mito de única
taça de vinho por dia fazer bem ao coração.
Holotecologia: a toxicoteca; a consciencioterapeuticoteca; a interassistencioteca; a historioteca; a grupocarmoteca; a convivioteca; a determinoteca; a paradireitoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Psiquiatria; a Psicologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Parapatologia; a Parageneticologia; a Recexologia; a Invexologia; a Intrafisicologia; a Dessomatologia; a Homeostaticologia; a Priorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin desassediada; o ser interassistencial; a consréu ressomada; as equipes de saúde; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o alcoolista; o psiquiatra; o psicólogo; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o bipolar; o depressivo; o compassageiro evolutivo; o completista;
o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o reeducador; o escritor; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista;
o pesquisador; o projetor consciente; os fundadores dos grupos de autajuda Alcoólicos Anônimos,
William Griffith Wilson (Bill W., 1895–1971) e Robert Holbrook Smith (Dr. Bob ou Dr. Bob
S., 1897–1950).
Femininologia: a alcoolista; a psiquiatra; a psicóloga; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a bipolar; a depressiva; a compassageira evolutiva; a completista;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a reeducadora; a escritora;
a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a fundadora dos grupos Al-Anon, Lois Burnham
Wilson (1891–1988).
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens alcoolopathus; o Homo sapiens ebrius; o Homo sapiens toxicomaniacus; o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens
autodestructivus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens conscientiotherapeuta; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens intermissivista.
V. Argumentologia
Exemplologia: interassistência antialcoolismo inicial = aquela realizada para desintoxicação e realinhamento bioquímico, prestada, em clínicas psiquiátricas ou Centros de Atenção Psicossocial a Álcool e Drogas (CAPS-AD); interassistência antialcoolismo mediana = aquela voltada para o não uso do álcool até a dessoma, prestada, nos atendimentos psicológicos e grupos de
recuperação do alcoolismo; interassistência antialcoolismo avançada = aquela realizando a autocura consciencial e reconciliação grupocármica, prestada, através da consciencioterapia.
Culturologia: a cultura dos hábitos doentios; a cultura dos modismos; a implantação da
cultura interassistencial; a assistência entre policulturas nos grupos terapêuticos.
Assistentes. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 9 benefícios ou qualificações resultantes da assistência a consciências alcoólatras:
1. Aglutinação interassistencial.
2. Ampliação do acolhimento.
3. Autorreconhecimento dos trafores.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Conexão amparológica.
Libertação grupocármica.
Maior compreensão da tares.
Maxifraternismo.
Profilaxia de erros.
Qualificação do Universalismo.

Assistidos. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 benefícios passíveis de serem conquistados pela recuperação do alcoolismo:
01. Ampliação da autocrítica.
02. Ampliação das amizades evolutivas.
03. Autestima saudável.
04. Autoconfiança.
05. Autonomia consciencial.
06. Cura de outros vícios.
07. Desassedialidade.
08. Melhora nos empregos profissionais.
09. Planejamento de vida.
10. Recuperação da dignidade.
Terapeuticologia. Eis, em ordem alfabética, 10 tipos de instituições ou linhas de abordagem auxiliares na interassistência ao alcoólatra:
01. Al-Anon: as associações de ajuda aos parentes e amigos próximos de conscins
dependentes do álcool.
02. Alateen: as associações de ajuda a jovens vivendo em contato direto com alcóolatras.
03. Alcoólicos Anônimos: as associações de ajuda a conscins, homens ou mulheres, na
recuperação do alcoolismo.
04. CAPS-AD: as entidades de serviço específico para o cuidado e atenção integral continuada a pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas.
05. Clínicas de recuperação: as instituições de auxílio na recuperação do alcoolismo,
principalmente referente à assistência bioquímica.
06. Comunidades terapêuticas: as entidades da sociedade civil de acolhimento a usuários problemáticos de substâncias psicoativas, com a finalidade de apoiá-los para interromper
o uso e se organizar para a retomada da vida pessoal e social.
07. Conscienciometrologia: os estudos das medidas da consciência através da ótica do
paradigma consciencial, auxiliando no autoconhecimento para superação dos trafares, inclusive
referentes ao alcoolismo.
08. Consciencioterapia: o estudo, tratamento, alívio e remissão de patologias e parapatologias da consciência, cuja aplicação auxilia na superação do alcoolismo.
09. Psicologia: as intervenções assistenciais voltadas à promoção da saúde. incluindo
a superação do vício do álcool, pelos profissionais especializados em processos mentais e do
comportamento humano.
10. Psiquiatria: as intervenções realizadas pelos médicos especializados no diagnóstico,
tratamento e remissão do sofrimento mental, decorrentes, entre outras causas, do alcoolismo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interassistência antialcoolismo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Alcoolismo: Parapatologia; Nosográfico.
Antiadicção: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
Antidesvio bioquímico: Invexologia; Homeostático.
Assédio bioquímico: Parapatologia; Nosográfico.
Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
Binômio doença-fuga: Parapatologia; Nosográfico.
Boemia: Parapatologia; Nosográfico.
Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
Princípio da restauração evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Reciclagem do temperamento: Temperamentologia; Homeostático.
Rede interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Síndrome da abstinência da Baratrosfera: Parapatologia; Nosográfico.
Tabagismo: Parapatologia; Nosográfico.
Toxicomania: Parapatologia; Nosográfico.
Vício em sofrimento: Parapatologia; Nosográfico.

A INTERASSISTÊNCIA ANTIALCOOLISMO POSSIBILITA REALIZAR E EXEMPLIFICAR RESULTADOS TEÁTICOS ALUSIVOS À CLÁUSULA PROEXOLÓGICA UNIVERSALISTA ASSUMIDA NO CURSO INTERMISSIVO PRÉ-RESSOMÁTICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou na possível responsabilidade com
consciências alcoólicas? Considera a importância de se qualificar no assunto para poder ser melhor assistente universalista?
Filmografia Específica:
1. O Valor da Vida. Título Original: My Name is Bill W. País: EUA. Data: 1989. Duração: 100 minutos.
Gênero: Drama. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Daniel Petrie.
Elenco: James Woods; Jobeth Williams; James Garner; Gary Sinise; George Coe; Robert Harper; Ray Reinhardt; Fritz
Weaver; Joe Inscoe; Rich Valliere; & Rick Warner. Roteiro: William G. Borchert. Música: Laurence Rosenthal. Outros
dados: Filme produzido para TV. Sinopse: Durante a Grande Depressão, homem entra em bancarrota e torna-se presa da
bebida até encontrar e receber a ajuda de médico para largar o vício. Ele decide fundar os Alcoólicos Anônimos a fim de
auxiliar outros dependentes. Embasado em fatos reais.
2. Smashed: De Volta à Realidade. País: EUA. Data: 2012. Duração: 81 minutos. Gênero: Drama. Idioma:
Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: James Ponsoldt. Elenco: Aaron Paul; Bree
Turner; Kyle Gallner; Mary Elizabeth Winstead; Mary Kay Place; Megan Mullally; Nick Offerman; Octavia Spencer; Rene Rivera; Richmond Arquette; & Ron Lynch. Roteiro: James Ponsoldt; & Susan Burke. Música: Andy Cabic; & Eric D.
Johnson. Sinopse: Kate (Mary Elizabeth Winstead) e Charlie (Aaron Paul) jovem casal apaixonado compartilha a paixão
pela música, risos e álcool. Com o tempo, Kate desenvolve comportamento antissocial comprometendo o próprio trabalho
de professora. Ela então decide entrar no AA e ficar sóbria, contando com a ajuda da amiga Jenny, do vice-diretor da escola e do marido. Mas nem tudo será fácil nesta jornada, pois essa transformação vai trazer à tona os outros problemas da
vida.
Bibliografia Específica:
1. Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos (JUNAAB); Alcoólicos Anônimos (Alcoholics Anonymous); trad. Alcoholics Anonymous World Services; 220 p.; 12 caps.; 7 apênds.; br.; 4ª reimp.; Junta de Serviços Gerais
de Alcoólicos Anônimos (JUNAAB); São Paulo, SP; 2015; páginas 37, 48 e 128 a 130.
2. Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos (JUNAAB); Os Doze Passos e as Doze Tradições
(Twelve Steps and Twelve Traditions); trad. Alcoholics Anonymous World Services; 174 p.; 24 caps.; br.; 11ª Ed.; Junta de
Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos (JUNAAB); São Paulo, SP; 2015; páginas 18, 19, 78, 94 e 144.
3. Vieira, Waldo; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Stainer; revisoras Erotides Louly; & Helena Araújo; 268 p.; 60 caps.; 14 x 21 cm; br.; 9ª Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2013; páginas 27 a 29.
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INTERASSISTENCIALIDADE
(ASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interassistencialidade é a vivência da assistência interconsciencial, mútua, fundamentada notadamente na reeducação por intermédio da tarefa do esclarecimento (tares),
inteligência evolutiva (IE), Cosmoética, policarmalidade e no princípio cósmico de “quem é menos doente assiste ao mais doente”.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter deriva do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no
espaço de”. O termo assistência vem igualmente do idioma Latim, assistentia, “ajuda, socorro”.
Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Assistência interconsciencial; Interassistenciologia. 2. Mutualidade
assistencial cósmica. 3. Mutuação assistencial. 4. Permutação assistencial. 5. Interdependência
evolutiva.
Neologia. O vocábulo interassistencialidade e as duas expressões compostas interassistencialidade básica e interassistencialidade profissional são neologismos técnicos da Assistenciologia.
Antonimologia: 1. Desassistência interconsciencial. 2. Falta de assistência. 3. Privação
da interassistencialidade. 4. Assistencialismo demagógico (Populismo, Catequese). 5. Interprisão
grupocármica; Interprisiologia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Ninguém
evolui sozinho.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a interassistencialidade; as prioridades da interassistencialidade; a obra de
assistência social; o mutirão assistencial; a domesticação mútua da assistencialidade; a ajuda
mútua; a convivialidade fraterna; o saber dar e o saber receber; a intercooperação a 2 da dupla
evolutiva; a solidariedade teática; a intercompreensão da megafraternidade; a troca de favores; os
serviços gratuitos; o voluntariado; a ONG do Bem; a frequência e assiduidade junto aos despossuídos; o pronto-socorro às vítimas das intempéries; a sociedade de socorros mútuos; o vínculo
consciencial; a prestação de serviços primeiro e as retribuições depois; a inexistência da perfeição
humana; a evolução grupal inevitável; a relação interassistencialidade-Holofilosofia; a defesa da
Ecologia.
Parafatologia: a assistencialidade do parapsiquismo; o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; os trabalhos interassistenciais lógicos, justos e maduros do tenepessismo;
a interassistencialidade ministrada nos Cursos Intermissivos (CIs); a relação interassistencialidade–extrapolações parapsíquicas–autogratificações.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da evolução interconsciencial.
Tecnologia: as técnicas da convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; as
técnicas de acesso fácil aos conhecimentos da Conscienciologia; as técnicas fraternas de evitação do elitismo cultural no universo da Conscienciologia; as técnicas paradiplomáticas; a técni-
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ca do maxiproexograma popular; a técnica de acolhimento do heteroconscienciograma; a técnica
acessível do cosmograma.
Holotecologia: a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Interaciologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Policarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin minipeça assistencial multidimensional.
Masculinologia: o assistente social abnegado; o voluntário; o tenepessista; o amparador
intrafísico.
Femininologia: a assistente social abnegada; a voluntária; a tenepessista; a amparadora
intrafísica.
Hominologia: o Homo sapiens assistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: interassistencialidade básica = a decorrente do voluntariado instável; interassistencialidade profissional = a alcançada pela Organização Internacional da Consciencioterapia (OIC).
Complexidade. Pelos critérios da Evoluciologia, na escala evolutiva das consciências
e na condição de seres complexos hierarquizados, todos somos, inevitavelmente, assistentes perante as consciências menos evoluídas e assistidos perante as consciências mais evoluídas.
Megarrecurso. De acordo com a Holomaturologia, a interassistencialidade é o megarrecurso insubstituível na marcha da evolução das consciências.
Elencologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, listadas na ordem alfabética, 11 duplas da Elencologia (Caracterologia) da interassistencialidade na vida humana:
01. Assistenciologia: a dupla assistente-assistido(a).
02. Consciencioterapia: a dupla consciencioterapeuta-evoluciente.
03. Conviviologia: a dupla marido-mulher.
04. Economia: a dupla sócio(a) majoritário(a)–sócio(a) minoritário(a).
05. Enfermagem: a dupla enfermeiro(a)-doente.
06. Medicina: a dupla médico(a)-paciente.
07. Parapercepciologia: a dupla amparador(a) extrafísico(a)–amparando(a) intrafísico.
08. Pedagogia: a dupla professor(a)-aluno(a).
09. Psicologia: a dupla psicólogo(a)-cliente.
10. Recexologia: a dupla reciclante-inversor(a).
11. Tenepessismo: a dupla amparador(a) de ofiex–tenepessista veterano(a).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a interassistencialidade, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
1. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia.
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Acerto grupocármico: Grupocarmologia.
Acoplador energético: Energossomatologia.
Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia.
Desassediologia: Consciencioterapia.
Epicon lúcido: Evoluciologia.
Informação esclarecedora: Parapedagogiologia.

A RIGOR, NINGUÉM PODE ALEGAR IMPOSSIBILIDADE
PESSOAL DE PRATICAR A INTERASSISTENCIALIDADE
COSMOÉTICA EM FUNÇÃO DAS CARÊNCIAS DIVERSIFICADAS NOS NÍVEIS E CONDIÇÕES DA VIDA HUMANA.
Questionologia. Quem não carece de assistência? Qual percentual de interassistencialidade vivenciada você inclui na própria vida, hoje? Tal percentual é superior ao aplicado na década passada?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 208 e 209.
2. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 34.
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 365, 495, 542 e 1.108.
4. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 43.
5. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 44, 113 e 139.
6. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 7.
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 Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 410 e 411.
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 42.
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INTERASSISTENCIOLOGIA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Interassistenciologia é a especialidade da Conscienciologia aplicada aos
estudos e pesquisas das técnicas de assistência, proteção, amparo e auxílio interconsciencial, notadamente aos efeitos para a consciência considerada “inteira”, holossomática e multimilenar, com
vistas à holomaturidade ou ao trabalho de solidariedade lúcida entre as consciências no caminho
aberto para a megafraternidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo assistência procede também do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”.
Surgiu no Século XVI. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Assistenciologia. 2. Ciência da assistência interconsciencial; Ciência da solidariedade. 3. Despertologia. 4. Desassediologia. 5. Carreira de amparador interconsciencial. 6. Marketing pelo exemplarismo. 7. Megafraternidade. 8. Base da hololucidez evolutiva.
Neologia. O vocábulo Interassistenciologia e as duas expressões compostas Interassistenciologia Primária e Interassistenciologia Evoluída são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Assediologia. 2. Antiassistenciologia; Desassistenciologia. 3. Assedialidade interconsciencial. 4. Marketing do antiexemplarismo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente quanto às
autorretrocognições relativas à evolução consciencial.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Interassistente: primeiro assistido.
Subcampo. A Interassistenciologia é subcampo científico da Conviviologia, especialidade da Conscienciologia.
Unidade. A unidade de medida ou de trabalho no âmbito da Interassistenciologia é o assistido.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a assistência interconsciencial; a interassistencialidade; o assistencialismo;
a tarefa da consolação (tacon); a tarefa do esclarecimento (tares); a megafraternidade; o pronto-socorro; a autodisponibilidade humanista; o engajamento fraterno; a desajuda; o desamparo;
a desassistência; o abandono; o descaso; o egocentrismo; o atendimento inadequado; o heterassédio; a intrusão interconsciencial; a pilantropia; a misantropia; a reciclagem existencial (recéxis).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a iscagem interconsciencial autoconsciente.
III. Detalhismo
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: o emprego da técnica do arco voltaico craniochacral.
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Enumerologia: a ajuda; o amparo; o auxílio; a cooperação; a solidariedade; o filantropismo; o humanitarismo.
Binomiologia: o binômio (dupla) assistente-assistido; o binômio tenepes-ofiex; o binômio consciex energívora–conscin energívora.
Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio interassistencial municipal-estadual-federal-internacional; o polinômio gratificante euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico.
Antagonismologia: o antagonismo desamparado / amparado; o antagonismo privilegiado / despossuído.
Filiologia: a assistenciofilia; a conviviofilia.
Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a socioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Interaciologia; a Assistenciologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Cosmoeticologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens interassistentiologus;
o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: Interassistenciologia Primária = a Ciência referente à prática do assistencialismo, inclusive o governamental ou populista; Interassistenciologia Evoluída = a Ciência
referente à prática da tarefa do esclarecimento quanto à inteligência evolutiva (IE).
Assistência. Importa reconhecer, com todo realismo, o fato de ser impraticável assistir
a alguém, ou às outras consciências, em geral, sem interesse. Toda interassistencialidade poten-
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cializa, inevitavelmente, a qualificação da evolução consciencial do assistente, mesmo o mais lúcido e cosmoético, homem ou mulher.
Tares. Apoiada na Assistenciologia, a tarefa do esclarecimento vem afastar toda a extensa série diversificada de malentendidos, infantilidades e interpretações errôneas das verdades relativas de ponta (verpons), em nome da consolação, e dentro do amplo universo do belicismo, por
exemplo, estas 14, listadas em ordem alfabética:
01. Beatices: as cruzadas, guerras ditas santas e o teoterrorismo.
02. Cientificismos: as pseudoverdades de ponta; as falácias lógicas.
03. Deificações: os amores errados de todas as naturezas (síndrome da ectopia afetiva).
04. Excessos: as matanças em série, e endêmicas, frutos das patologias humanas máximas.
05. Fanatismos: os suicídios dos camicases e respectivas vítimas passivas.
06. Folclores: os heroísmos legendários e as iconografias da ilusão.
07. Idiotismos culturais: as fossilizações culturais tornadas tradições irretocáveis.
08. Invencionices: as ficções e realidades virtuais bélicas.
09. Irracionalidades: as ações detonadas pelo subcérebro protorreptiliano.
10. Lendas: as sagas repassadas de geração para geração.
11. Mitologias: a Passadologia quando se faz presente, viva e atuante.
12. Mitos: as abordagens errôneas às verdades relativas intra e extrafísicas.
13. Superstições: as infantilidades remanescentes nos adultos carentes.
14. Tolices: as banalidades mortíferas dos adultos-criança.
Antirreligiosidade. Embasada na Extrafisicologia, a vivência da multidimensionalidade
leva a conscin, inevitavelmente, além de respeitar os direitos dos outros, inclusive os relativos aos
profitentes de quaisquer credos, à antirreligiosidade – positiva –, ou à Descrenciologia
– o princípio da descrença – em função da identificação da visão míope dos dogmas dos impérios
teocráticos ou teológicos.
Tenepessologia. Daí nascem a busca das práticas da tenepes e as experimentações energéticas e assistenciais dia a dia, pela realização direta eliminadora dos intermediários, atravessadores, exploradores e lavadores de cérebros, subcérebros e paracérebros.
Banco. O banco de sangue humano é sempre mais empregado nos conflitos armados, em
geral sustentado pela Cruz Vermelha Internacional, instituição assistencial internacional. Representa o cala-a-boca moderno de raízes bélicas.
Miniassistencialidades. Sob a análise da Experimentologia, eis, na ordem alfabética das
finalidades e aplicações, 10 miniassistencialidades práticas, mais comuns, à base da tares, ou seja,
além da tacon, na cotidianidade, a fim de enriquecer o holopensene ambiental e predispor melhor
a consecução da proéxis ou, mais especificamente, da maxiproéxis:
01. Afetividade. Comunicar afetividade sincera aos componentes de quaisquer das famílias pessoais, por exemplo, a nuclear, a social, a profissional, a consciencial (Psicossomatologia).
02. Audição. Saber ouvir atentamente na condição de confidente confiável (Somatologia).
03. Cosmoeticidade. Exteriorizar energias conscienciais, cosmoéticas, desassediadoras,
em toda oportunidade necessária possível (Energossomatologia).
04. Didatismo. Corrigir didaticamente equívocos, omissões deficitárias e inexperiências
pessoais e, quando adequado, das pessoas mais íntimas (Parapedagogiologia).
05. Economicidade. Ajudar, até com dinheiro se for preciso, no momento evolutivo
crítico, seja a conscin ou o grupo, a partir da postura universalista madura, pós-dogmática, pós-inculcação, pós-assistencialismo e pós-tacon (Intrafisicologia).
06. Exemplarismo. Ser exemplo vivo de abertismo consciencial, lúcido, policármico,
neofílico, interconscins e interconsciexes (Recexologia).
07. Informação. Fornecer informações na hora certa, com verbação inteligente vivida
(Comunicologia).
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08. Intelecção. Doar livros, DVDs e outros múltiplos artefatos do saber selecionados
(Mentalsomatologia).
09. Sociabilidade. Dar presentes, lembranças ou mimos úteis potencializadores da euforin oportuna dos colegas de evolução (Conviviologia).
10. Tecnicidade. Ensinar teaticamente técnicas positivas da vivência atacadista, libertária, interdimensional e desinibida da consciência, segundo o epicentrismo consciencial (Paratecnologia ou a Metodologia Científica da Conscienciologia).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Interassistenciologia, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
2. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
3. Conscin tenepessável: Interassistenciologia; Homeostático.
4. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
5. Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
6. Primeiro tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
7. Sintonia holopensênica: Holopensenologia; Neutro.

DENTRE OS TIPOS DE ASSISTÊNCIAS INTERCONSCIENCIAIS MAIS DIFÍCEIS DE SEREM EXECUTADOS ESTÁ
A AJUDA DIRETA À CONSCIÊNCIA REBELDE E IRÔNICA,
NOTE-SE BEM, SEM A PRODUÇÃO PESSOAL DE IRONIA.
Questionologia. Em qual nível você se situa quanto à assistencialidade interconsciencial? Para você a Interassistenciologia já tem raízes intraconscienciais?
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INTERCÂMBIO EDUCACIONAL
(MULTICULTUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O intercâmbio educacional é a vivência da conscin, homem ou mulher, de
período de estudos e pesquisas no exterior, oportunizando trocas de informações de diferentes
culturas e idiomas, ampliando a auterudição em geral e a cosmovisão pró-evolutivas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter procede do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no
espaço de”. O vocábulo cambiar provém do idioma Latim Tardio, cambiare, “trocar; permutar;
alborcar; cambiar; escambar; fazer troca; barganhar”. Apareceu no Século XIII. A palavra intercâmbio surgiu no Século XX. O termo educação deriva do idioma Latim, educatio, “ação de criar, de nutrir; cultura; cultivo”, de educare, “criar (alguma criança); nutrir; amamentar; cuidar;
educar; instruir; ensinar”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Intercâmbio estudantil. 2. Intercâmbio cognitivo-cultural.
Neologia. As 3 expressões compostas intercâmbio educacional, intercâmbio educacional saudável e intercâmbio educacional patológico são neologismos técnicos da Multiculturologia.
Antonimologia: 1. Educação nacional. 2. Turismo internacional.
Estrangeirismologia: o cultural shock; o background cultural; a open mind; o turning
point evolutivo; o upgrade consciencial; o approach internacional; as best practices internacionais; o leitmotiv das interações multiculturais; o feedback interassistencial; a host family; o strong
profile; o continuous self improvement; o ad infinitum educacional.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quando à Conviviologia Multiculturalista.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Enquanto a conscin não deixar seu país
para vivenciar outras culturas, o mundo ainda é conceito teórico no seu microuniverso (Kátia
Arakaki, 1971–).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da educação ampliada; a vivência no holopensene
do novo país; os choques holopensênicos; as fôrmas holopensênicas; a sustentação do holopensene pessoal em holopensene estrangeiro; o holopensene pessoal da reciclagem consciencial.
Fatologia: o intercâmbio educacional; o desafio da viagem de estudos a diferentes países; a educação internacional; o curso no exterior; a autoinclusão social; a coragem para evoluir;
a autoconfiança; a autoversatilidade; a flexibilidade intraconsciencial; a autorreflexão; a manutenção do megafoco pessoal; o enfrentamento dos conflitos íntimos; o bom humor; o desapego cosmoético; a identificação de novas oportunidades evolutivas; a autorreeducabilidade intercultural;
o estudo prévio da cultura e do idioma do local de destino; as sincronicidades positivas facilitando
a decisão pelo país; a diferença de valores; a alimentação diversa; o antagonismo com a nova cultura; as comparações; a perda de foco; a ansiedade de querer aproveitar tudo e não conseguir fazer
nada direito; a busca pelas pessoas falantes do idioma nativo para autenfrentamento à prática do
novo idioma; a aprendizagem da flexibilidade para saber o momento de estudar e o de compartilhar com os novos amigos; os benefícios do poliglotismo; a potencialização dos autodesempenhos; a autobagagem de conhecimentos e valores; a identificação, superação e profilaxia dos preconceitos e imaturidades pessoais; a constatação das viagens internacionais enquanto agente desencadeador de reciclagens; a tradução simultânea facilitando o rapport entre as pessoas; a paciência dos interlocutores; o sotaque local; o mimo gastronômico internacional; os horizontes conscienciais ampliados; as crises de crescimento; a constatação de as crises pessoais não serem solu-
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cionadas pelo fato de sair do país; os imprevistos; as novidades; a formação cultural infinita; a desestagnação consciencial; a responsabilidade evolutiva; os novos cenários e paisagens; a convivialidade com os nativos; o deslumbramento da conscin prejudicando a viagem; o arrependimento
da parte dos pais, por terem enviado o filho e o mesmo ter voltado com tatuagens e usuário de
drogas; a viagem sem volta; os desvios; os acidentes de percurso; as ilusões da vida no país de
primeiro mundo; os questionamentos da cultura de origem; os desafios conscienciais; o intercâmbio internacional gerando novas amizades; a ponte internacional da amizade; o cultivo das neoamizades úteis; a gastronomia criando ambiente de troca entre pessoas; a diversidade de etnias;
o interesse por tudo, porém mantendo o megafoco evolutivo ideal; a afinização com a nova cultura; as autorreflexões; as inibições iniciais com a prática do novo idioma durante o intercâmbio;
o anonimato fora do domicílio; o sentimento de ter renascido pelo fato de intercambiar e aprender
nova língua; a comunicação não verbal vencendo a barreira da língua; o vocabulário útil para
o dia a dia; o contato com a diversidade; as diferenças entre a mesologia pregressa e a neomesologia; o conhecimento das referências históricas e culturais locais facilitando o entrosamento social;
a autorreeducação ininterrupta; a autoidentificação com o novo grupo de convivência; a mudança
de companhias; o aperfeiçoamento da compreensão auditiva; a adaptação ao clima do novo local;
a legalização da residência no país estrangeiro; a cidadania internacional; a compatibilização intercultural gradativa; a evitação das gafes culturais; a adaptação cultural assentada promovendo
neoperspectivas; as viagens internacionais sendo treinos para o desapego na dessoma; o fato de
a mente expandida não mais voltar ao tamanho original; a vivência da megafraternidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o reencontro com
antigo amigo evolutivo proveniente de retrovidas conjuntas; a evidência do amparo extrafísico
durante o momento evolutivo crítico; as mensagens silenciosas de amparador extrafísico; a postura cosmoética diuturna fortalecendo o amparo extrafísico; a tenepes reaproximando consciências
e dimensões; o poliglotismo ampliando o rapport e a assistência na tenepes; a inspiração extrafísica em língua estrangeira; o amparo extrafísico providencial; as projeções lúcidas (PLs) orientando escolhas de destino; a paraprocedência comum de amigos internacionais; a projeção consciente com alvo mental no amigo em país distante; o parapsiquismo aproximando amigos internacionais com o auxílio dos amparadores extrafísicos; o fenômeno de telepatia entre compassageiros
evolutivos provenientes de países diversos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intercultural.
Principiologia: o princípio da adaptabilidade; o princípio da admiração-discordância;
o princípio da convivialidade sadia; o princípio de os fatos orientarem as pesquisas; o princípio
do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: a aplicação prática do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC); o código de etiqueta intercultural.
Teoriologia: a teoria dos gargalos evolutivos; a teoria da autossuperação evolutiva.
Tecnologia: a técnica da retribuição na proéxis; a técnica da dupla evolutiva (DE);
a técnica da reconciliação; a técnica de viver evolutivamente por meio da interassistencialidade;
a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da evitação da perda das oportunidades
evolutivas; a técnica da aquisição do senso universalista.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico a distância; o voluntariado interassistencial no Exterior.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da
Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível
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da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: os efeitos evolutivos da decisão acertada; o efeito halo intraconsciencial
a partir do contato com cultura distinta; os efeitos conscienciais do contato com o diferente; os
efeitos reflexivos de viajar; o efeito interassistencial da reciclagem intraconsciencial nos grupos
de convivência anterior e atual.
Neossinapsologia: as neovivências promovendo a formação de neossinapses; a geração
de neossinapses derivadas das autorreflexões; a dificuldade com o novo idioma gerando o embotamento na formação de neossinapses; a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses; a criação de neossinapses quanto às diferentes realidades; a expansão de sinapses universalistas e maxifraternas; o aprendizado do novo idioma produzindo neossinapses.
Ciclologia: o ciclo choque cultural–crise cultural–inserção cultural; o ciclo egocentrismo-viagens-reciclagens-alocentrismo; o ciclo adaptação-readaptação; o ciclo encontros-desencontros-reencontros de destino; o ciclo assimilação da neocultura–releitura da cultura pregressa.
Enumerologia: o intercâmbio cultural; o intercâmbio didático; o intercâmbio voluntario; o intercâmbio high school; o intercâmbio acadêmico; o intercâmbio idiomático; o intercâmbio au pair.
Binomiologia: o binômio aquisição de neo-hábitos sadios–descarte de hábitos estagnadores; o binômio idioma nativo–idioma estrangeiro; o binômio bagagem cultural–interassistencialidade; o binômio viajar-viver; o binômio excesso de possibilidades–escassez de discernimento;
o binômio apego cosmoético–desapego cosmoético; o binômio autoconformismo-autoinconformismo.
Interaciologia: a interação cultural; a interação vivências-autoquestionamentos; a interação social; a interação racial; a interação linguística; a interação clima-hábitos-gastronomia;
a interação profissional; a interação viagem-pesquisa; a interação viagem-flexibilização; a interação experiências inusitadas–reciclagens conscienciais; a interação internacionalidade-multidimensionalidade; a interação laboral; a interação educacional.
Crescendologia: o crescendo adaptação cultural–apropriação cultural; o crescendo
evolutivo crise-crescimento; o crescendo monoglotismo-poliglotismo; o crescendo mudança de
holopensene–mudança de patamar evolutivo–mudança de megafoco pesquisístico; o crescendo
viagens internacionais–viagens interplanetárias; o crescendo viagens internacionais–nomadismo
consciencial; o crescendo abordagem nacional–abordagem internacional–abordagem planetária; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo compreensão intercultural–convivência
fraterna–Universalismo vivido.
Trinomiologia: o trinômio proexológico aportes-responsabilidades-retribuição; o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio estudar no país de origem–conviver com estrangeiros no país de origem–morar no país da língua estudada; o trinômio desafio-superação-fortalecimento.
Polinomiologia: o polinômio social por favor–obrigado–desculpe–com licença; o polinômio ouvir-refletir-falar-calar; o polinômio interassistencial municipal-estadual-federal-internacional; o polinômio centrífugo Egocarmologia-Duplocarmologia-Grupocarmologia-Policarmologia.
Antagonismologia: o antagonismo estagnação / evolução; o antagonismo meta autevolutiva / zona de conforto; o antagonismo holopensene renovador / holopensene mimetizador;
o antagonismo vontade de acertar / medo de errar.
Paradoxologia: o paradoxo de o poliglotismo ajudar a conscin a chegar ao conscienciês; o paradoxo de o distanciamento intrafísico poder ocasionar aproximações conscienciais;
o paradoxo de sair do país e vivenciar outra cultura para entender melhor a própria; o paradoxo
de a distância poder aproximar; o paradoxo de a conscin ir para outro país e não querer vivenciar a cultura local.
Politicologia: as políticas governamentais de intercâmbio internacional.
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Legislogia: as leis internacionais; a legislação de cada país; a lei da inseparabilidade
grupocármica; a lei da empatia.
Filiologia: a adaptaciofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a cogniciofilia; a reciclofilia;
a autorreciclofilia; a autorraciocinofilia.
Fobiologia: a superação da fobia ao aprendizado de língua específica; o sobrepujamento
da fobia de errar ao comunicar-se com estrangeiros.
Sindromologia: a evitação da autoinserção cultural patológica da síndrome de Mowgli;
a síndrome da pré-viagem; a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a profilaxia da síndrome do desviacionismo; a síndrome da apriorismose levando ao preconceito; o combate à síndrome do antepassado de si mesmo; a síndrome da interiorose; a síndrome do fechadismo consciencial.
Maniologia: a apriorismomania; a interiosemania; a dromomania; a mania da inflexibilidade; a antiquomania; o combate à egomania.
Mitologia: o mito do idioma universal intrafísico; o mito de viajar resolver todos os
problemas.
Holotecologia: a culturoteca; a convivioteca; a diplomacioteca; a traforoteca; a proexoteca; a evolucioteca; a curiosoteca.
Interdisciplinologia: a Multiculturologia; a Adaptaciologia; a Reeducaciologia; a Recexologia; a Culturologia; a Conviviologia; a Interaciologia; a Vinculologia; a Cosmoeticologia;
a Temperamentologia; a Proexologia; a Duplologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin neofílica; a conscin polivalente; a pessoa anticomodista; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o intercambista; o profissional estrangeiro; o voluntário estrangeiro;
o estudante estrangeiro; o docente internacional; o professor de idiomas; o roommate; o classmate; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor
consciente; o teletertuliano.
Femininologia: a intercambista; a profissional estrangeira; a voluntária estrangeira; a estudante estrangeira; a docente internacional; a professora de idiomas; a roommate; a classmate;
a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora
consciente; a teletertuliana.
Hominologia: o Homo sapiens interconscientialis; o Homo sapiens universalis; o Homo
sapiens adaptabilis; o Homo sapiens polygloticus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo sapiens projectius.
V. Argumentologia
Exemplologia: intercâmbio educacional saudável = aquele realizado de maneira proveitosa, com foco no estudo e aprendizado, ampliando a cosmovisão; intercâmbio educacional patológico = aquele com desperdício das oportunidades de aprendizado, com desvios e perda de foco
educativo.
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Culturologia: o multiculturalismo; a cultura da convivialidade; a cultura da megafraternidade; a evitação do banzo cultural; a cultura do intercâmbio de conhecimentos; a evitação
de idiotismos culturais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o intercâmbio educacional, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Amizade internacional: Conviviologia; Neutro.
03. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
04. Autoinserção cultural: Adaptaciologia; Neutro.
05. Autorreeducabilidade universalista: Autorreeducaciologia; Homeostático.
06. Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
07. Culturologia: Intrafisicologia; Neutro.
08. Curva W: Adaptaciologia; Neutro.
09. Dupla cidadania funcional: Autexperimentologia; Neutro.
10. Educação infinita: Reeducaciologia; Homeostático.
11. Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
12. Poliglotismo interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Reeducação recíproca: Conviviologia; Homeostático.
14. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Viagens internacionais: Autorrecexologia; Neutro.

PARA A CONSCIN COM ABERTISMO, O INTERCÂMBIO
EDUCACIONAL PODE CONTRIBUIR PARA A AMPLIAÇÃO
DA VISÃO DE MUNDO PESSOAL, SUPERAÇÃO DE PRECONCEITOS E AQUISIÇÃO DO SENSO UNIVERSALISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já realizou intercâmbio educacional ou viagem
internacional? Considera a possibilidade de aprender e contribuir além do próprio bairro, cidade
ou país?
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Kátia; Viagens Internacionais: O Nomadismo da Conscienciologia; pref. Simone de La Tour;
revisores Cathia Caporali; et al.; 308 p.; 7 seções; 33 caps.; 13 abrevs.; 13 E-mails; 123 enus.; 1 foto; 1 microbiografia;
miniglos. 106 termos; 1 tab.; 8 websites; glos. 155 termos; 244 refs.; alf.; geo.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 49 a 53.
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INTERCÂMBIO ENERGÉTICO
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O intercâmbio energético é a troca de energias realizada pela consciência
com outros seres vivos, ambientes ou objetos, realizada de modo voluntário ou involuntário, com
resultados sadios ou patológicos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter procede do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no
espaço de”. O vocábulo cambiar provém do idioma Latim Tardio, cambiare, “trocar; permutar;
alborcar; cambiar; escambar; fazer troca; barganhar”. Apareceu no Século XIII. A palavra intercâmbio surgiu no Século XX. O vocábulo energético deriva do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Troca energética. 2. Permuta energética. 3. Interrelação energética.
4. Interação energética. 5. Interfusão energética.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo intercambiar:
intercambiada; intercambiado; intercambiador; intercambiadora; intercambiamento; intercambiável; intercâmbio.
Neologia. As duas expressões compostas intercâmbio energético homeostático e intercâmbio energético patológico são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Autoisolamento energético. 2. Autencapsulamento energético.
3. Autoblindagem energética. 4. Ausência energética.
Estrangeirismologia: a awareness bioenergética; a autovigilância quanto aos links energéticos firmados ininterruptamente; a construção de rapport energético com o assistido; os experimentos no Acoplamentarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Energossomatologia Aplicada.
Coloquiologia: as patoenergias da conscin seca pimenteira; as ortoenergias da conscin
com dedo verde.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autexperimentologia Energética; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o aprimoramento da leitura de holopensenes; o enriquecimento da autobagagem
cognitiva com a autopensenização multidimensional.
Fatologia: o bom ou o mau uso das energias pessoais; a promoção de saúde ou a predisposição às enfermidades decorrentes dos contatos energéticos cotidianos; a autoconscientização
quanto à própria natureza holossomática e multidimensional; a descoberta do valor das discriminações dos fluxos energéticos emitidos e recebidos; o investimento no aumento da sensibilidade
energética; o aprimoramento do autodiscernimento energético; o enriquecimento do convívio interpessoal com o aumento da hiperacuidade quanto às interações energéticas.
Parafatologia: o intercâmbio energético; os onipresentes intercâmbios com as energias
emanadas pelos seres vivos e pela Natureza; as repercussões das energias gravitantes em ambientes e objetos; a constatação de a vida humana ser energética; a exercitação regular das próprias
energias; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o mapeamento das sinaléticas
energéticas e parapsíquicas; a assepsia holochacral após os intercâmbios energéticos; o aprimoramento da autodefesa energética; o enriquecimento do instrumental pessoal para a assistência multidimensional.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo abertismo parapsíquico–autodiscernimento parapsíquico–tares parapsíquica.
Principiologia: o princípio da onipresença das interações energéticas; o princípio cósmico fundamental entre consciência e energia; o princípio da disponibilidade das energias imanentes (EIs) para todos; o princípio da inexauribilidade das energias imanentes; o princípio da
primazia das ECs cosmoéticas; o princípio interassistencial de o menos doente assistir ao mais
doente; o princípio da descrença aplicado à Autexperimentologia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) instaurando a primazia de ortoexteriorizações energéticas.
Teoriologia: a teoria da vida humana energossomática; a teoria do pensene; a teoria do
holossoma; a teoria da Era da Fartura das energias conscienciais.
Tecnologia: a técnica das 40 manobras fundamentais com as ECs; a técnica do acoplamento energético; a técnica da tenepes; a técnica da visualização parapsíquica; a técnica da coenergização cadenciada; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica do encapsulamento
energético; a técnica da megaeuforização; a técnica do registro; a técnica da recin.
Voluntariologia: os voluntários da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: os efeitos das energias emitidas pelo evocador nas energosferas dos evocados; os efeitos intrusivos, ofensivos e degradantes das patoenergias; os efeitos defensivos, balsâmicos e cosmoetificadores das ortoenergias.
Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses sobre as paraperceptibilidades energéticas.
Ciclologia: o ciclo doação-recepção; o ciclo da MBE circulação fechada–exteriorização energética–absorção das energias; o ciclo paratécnico assim-desassim.
Binomiologia: o binômio energia imanente (EI)–energia consciencial (EC).
Interaciologia: a interação intenção–qualidade da energização.
Polinomiologia: a exercitação energética pelo polinômio absorver-discriminar-circular-transferir-captar-transformar-modular-dispersar-acumular-recompor-emitir-projetar; a modulação da exteriorização energética pelo polinômio qualidade-quantidade-volume-intensidade-condensação; a discriminação energética pelo polinômio direcionamento-velocidade-ritmo-sincronização-duração.
Antagonismologia: o antagonismo ECs ativas / ECs passivas; o antagonismo ECs fluentes / ECs bloqueadas; o antagonismo ECs vigorosas / ECs débeis; o antagonismo ECs expansivas / ECs reprimidas; o antagonismo força presencial / ausência energética; o antagonismo primavera energética (primener) / ressaca energética; o antagonismo fartura energética / escassez
energética; o antagonismo mimo energético / bagulho energético.
Paradoxologia: o paradoxo do aprimoramento bioenergético ser individual e intransferível mas ocorrer na interação com consciências, subumanos, vegetais, ambientes e objetos.
Legislogia: a lei da ação e reação; a lei da atração dos afins; a lei da afinidade interconsciencial; a lei da empatia; as leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia; a lei do
maior esforço aplicada à cosmoetificação dos intercâmbios energéticos.
Filiologia: a energofilia.
Sindromologia: as absorções energéticas desmedidas, extorsivas e insaciáveis características da síndrome do vampirismo energético; as exteriorizações energéticas involuntárias, excessivas, disfuncionais e não recompostas capazes de gerar desequilíbrio energossomático e esgotamento emocional característicos da síndrome de burnout.
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Holotecologia: a energeticoteca; a energossomatoteca; a parafenomenoteca; a convivioteca; a assistencioteca; a despertoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Experimentologia; a Paraprofilaxiologia; a Conviviologia; a Holopensenologia; a Interassistenciologia; a Despertologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens energovibratorius;
o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens paraperquisitor; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: intercâmbio energético patológico = a espoliação da vítima pelo vampiro
energético; intercâmbio energético homeostático = a potenciação energética do assistente pelo
amparador extrafísico de função.
Culturologia: a cultura da convivialidade sadia; a cultura da Interassistenciologia Parapsíquica Cosmoética.
Interações. Eis, por exemplo, em ordem funcional, 5 elementos com os quais a consciência pode realizar interações energéticas, sejam presenciais ou à distância:
1. Consciências: a interação com energias de conscins e consciexes.
2. Pré-humanos: a interação com energossomas de animais.
3. Vegetais: a interação com fitoenergias.
4. Ambientes: a interação com energias imanentes, holopensenes, fôrmas holopensênicas e / ou energias gravitantes do local.
5. Objetos: a interação com energias conscienciais impregnadas nos utensílios.
Movimentações. Atinente à Energologia, a dinâmica dos intercâmbios energéticos gera
2 fluxos básicos, listados em ordem alfabética:
1. Absorção: a entrada voluntária ou involuntária das energias no energossoma.
2. Exteriorização: a saída voluntária ou involuntária das energias do energossoma.

13164

Enciclopédia da Conscienciologia

Qualificações. Pela Consciencioterapia, os intercâmbios energéticos podem ser classificados em duas categorias básicas, listadas em ordem alfabética:
1. Homeostáticos: agradáveis, empáticos, acolhedores, revigorantes e regeneradores;
produzem bem-estares, acalmias e sinergismos; promovem desbloqueios e reequilíbrios; favorecem higienizações, harmonizações e pacificações; tendem a fertilizar neoideias e atrair amparadores intra e extrafísicos.
2. Patológicos: incômodos, antipáticos, repulsivos, desgastantes e destrutivos; produzem malestares, irritações e ectopias; promovem bloqueios e desarmonias; favorecem intoxicações, desequilíbrios e conflitos; tendem a esterilizar ideias e atrair assediadores intra e extrafísicos.
Interconexão. Energossomas interagem espontaneamente. Conforme o teor predominante nas energias trocadas, o intercâmbio energético entre energossomas pode predispor revigoramentos ou exaurimentos, mútuos ou unilaterais, e ser capaz de promover assistências cosmoéticas
ou seduções holochacrais.
Energossomas. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 2 fluxos de interação da consciência com outros seres vivos e as respectivas exemplificações:
1. Absorção de energias de ser vivo: ler o energossoma nos heterodiagnósticos, receber ortoenergias para ser assistido e / ou potencializar a assistência prestada.
2. Exteriorização de ortoenergias para ser vivo: promover auxílios, profilaxias e defesas, tais como auto e heterencapsulamentos conscienciais.
Holopensene. Ambientes são impregnados pelas ECs dos frequentadores, liberadas espontaneamente nos pensamentos, sentimentos e atuações realizados no local. As ECs exteriorizadas podem permanecer após a ausência dos mesmos na forma de energias gravitantes, bem como
a média das ECs compõe o holopensene passível de ser auscultado.
Lugares. Ambientes exercem influência nos presentes. Conforme o teor do holopensene
e das energias gravitantes, o intercâmbio energético com ambientes pode ser salutar ou tóxico para as energosferas dos presentes, e ser capaz de propiciar as expansões da lucidez ou os acidentes
de percurso parapsíquicos.
Ambientes. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 2 fluxos de interação da consciência
com ambientes e as respectivas exemplificações:
1. Absorção de ortoenergias do ambiente: compensar e fortalecer o energossoma na
interação com EIs, fôrmas holopensênicas cosmoéticas e energias gravitantes sadias concentradas
no local de poder.
2. Exteriorização de ortoenergias para ambiente: dissipar energias gravitantes patológicas, blindar o holopensene e instalar campo energético assistencial.
Utensílios. Objetos são impregnados espontaneamente pelas energias do entorno. As
energias impregnadas emanam e interferem no ambiente e nos seres vivos ao derredor. Conforme
o teor das energias emanadas, o intercâmbio energético com objetos pode gerar desequilíbrios ou
auxiliar na sustentação da harmonia do lugar, e ser capaz de otimizar as atuações de amparadores
ou assediadores.
Objetos. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 2 fluxos de interação da consciência
com objetos e as respectivas exemplificações:
1. Absorção de energias de objetos: avaliá-lo a partir da psicometria.
2. Exteriorização de ortoenergias para objetos: higienizá-lo a partir da dissipação de
patoenergias existentes e envolvê-lo com energias balsâmicas para torná-lo elemento de rapport
sadio.
Autolucidez. A consciência faz intercâmbios energéticos permanentemente. Portanto,
é inteligente estar lúcido quanto aos mesmos a fim de poder discernir, na hora justa, sobre quais
sustentar e quais interromper.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o intercâmbio energético, 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. Assistência energética: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Ausência energética: Energossomatologia; Neutro.
06. Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
07. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
08. Central Extrafísica de Energia: Extrafisicologia; Homeostático.
09. Dimener: Energossomatologia; Neutro.
10. Encapsulamento consciencial: Energossomatologia; Neutro.
11. Energia consciencial: Energossomatologia; Neutro.
12. Energia consciencial gasta: Energossomatologia; Neutro.
13. Energia consciencial livre: Energossomatologia; Neutro.
14. Energosfera pessoal: Energossomatologia; Neutro.
15. Qualificação das energias conscienciais: Energossomatologia; Homeostático.

INTERCÂMBIOS ENERGÉTICOS SÃO INEVITÁVEIS. CABE
AOS MAIS LÚCIDOS RECONHECÊ-LOS E EMPREENDER
DEFESAS E ASSISTÊNCIAS OBJETIVANDO MELHORAR
OBJETOS, AMBIENTES, PRÉ-HUMANOS E CONSCIÊNCIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já levantou a qualidade média dos intercâmbios
energéticos efetivados a cada dia? Está satisfeito(a) com o resultado?
A. L.
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INTERCÂMBIO PROFISSIONAL INTERNACIONAL
(PROFISSIONALISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O intercâmbio profissional internacional é a troca de experiências visando
qualificar a formação técnica e intelectual relativa à profissão ou ofício pessoal, oportunizando
contatos ou vivências com outras conscins de diferentes culturas e idiomas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter procede do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no
espaço de”. O vocábulo cambiar provém do idioma Latim Tardio, cambiare, “trocar; permutar;
alborcar; cambiar; escambar; fazer troca; barganhar”. Apareceu no Século XIII. A palavra intercâmbio surgiu no Século XX. O vocábulo profissional provém do mesmo idioma Latim, professio, “ação de declarar; declaração; manifestação; promessa; anúncio; ação de professar, de ensinar; profissão; exercício; ocupação; emprego”. Apareceu em 1803.
Sinonimologia: 1. Trabalho no exterior. 2. Trabalho internacional.
Neologia. As 3 expressões compostas intercâmbio profissional internacional, intercâmbio profissional internacional saudável e intercâmbio profissional internacional patológico são
neologismos técnicos da Profissionalismologia.
Antonimologia: 1. Viagem turística. 2. Intercâmbio acadêmico. 3. Férias internacionais.
Estrangeirismologia: o background profissional; o continuous self improvement; o turning point profissional; a cultural shock at work; a open mind profissional; o approach internacional.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autossustentabilidade profissional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal profissional; o holopensene empresarial; o holopensene multicultural; o holopensene estrangeiro; os choques holopensênicos; a fôrma holopensênica profissional; a representação holopensênica do país de origem; a sustentação do holopensene
assistencial em holopensene corporativo internacional; a tenepes em holopensene estrangeiro;
a sustentação do holopensene pessoal em holopensene estrangeiro.
Fatologia: o intercâmbio profissional internacional; o desejo do desafio profissional estrangeiro; a decisão de trabalhar fora do país; a vontade de se testar; a vontade de se melhorar;
a busca da qualificação profissional através da experiência internacional; o abertismo para trabalhar em outro país; os acordos na dupla evolutiva (DE) para esse objetivo; a necessidade de se
preparar para trabalhar em outra cultura; as viagens turísticas internacionais contribuindo para essa meta; a procura por trabalho; a tradução e o layout do currículo de acordo com o local; as entrevistas por telefone, Skype e os horários inusitados; a ansiedade das entrevistas de trabalho em
outro idioma; as diferenças de estar presencialmente na entrevista; a experiência de não passar em
entrevistas; a identificação de novas habilidades necessárias para encontrar trabalho; a pesquisa
sobre o local; o autocontentamento ao passar na entrevista; a ansiedade face ao novo desafio; a reavaliação da intenção do desejo de trabalhar fora; a dúvida quanto à necessidade de morar fora;
a reflexão sobre desvio de proéxis; a conversa com amigos para ajudar na decisão; a tomada de
decisão; a organização necessária de documentos; a importância da compreensão das diferenças
dos vistos; a dependência do visto de trabalho atrelado à empresa; o ato de fazer as malas; a viagem para local desconhecido; o deslumbramento inicial com o novo local; a necessidade de compreender as leis, regras e a cultura local; a adaptação à nova alimentação, sabores e costumes;
a busca pela moradia e compreensão das diferentes regras; a adaptação à nova cultura de trabalho;
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a compreensão das diferentes regras trabalhistas; a comparação das atividades profissionais e culturais entre os países dificultando a adaptação; a dificuldade de compreender os diferentes sotaques; a dificuldade de se expressar completamente em outro idioma; o acanhamento consciencial
devido à desqualificação da capacidade de expressão; a iminência constante do retorno ao país de
origem; a frustração com algumas maneiras de trabalhar; a ilusão de o trabalho fora do país de
origem ser mais fácil; a ilusão de se ganhar muito dinheiro fora do país; o preconceito com o próprio país no exterior; o desmerecimento do país de procedência pelos conterrâneos no exterior;
a conquista das primeiras amizades; a experiência de trabalhar com pessoas de diversas nacionalidades; os aprendizados com as diferentes formas de trabalhar; a adaptação ao custo de vida local;
o país de origem sendo reconhecido pelas qualidades; o ato de fazer conversão entre as moedas
comparando preços; as amizades de outras etnias; a constatação de as atitudes serem superiores às
palavras; as viagens internacionais sendo treinos para o desapego na dessoma; a possibilidade de
vivenciar a infiltração cosmoética; a vivência do Universalismo por meio da convivência multicultural diária; a prática silenciosa da Conscienciologia sem uso de neologismos no dia a dia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a ligação energética com o país de origem; a conexão energética
com a família distante; as pendências no país de origem impactando o desenvolvimento energético e assistencial no novo domicílio; o uso de redes sociais atraindo energias negativas; as reclamações gerando intoxicações energéticas; a saudade obnubilando as percepções energéticas; o desassédio em outro idioma; o impacto no local de trabalho através da presença energética qualificada; a experimentação pessoal de a energia não ter tempo e distância; o acolhimento de consciexes de diferentes culturas; o parafato de experimentar ser porta-assistidos de consciexes de outras
nacionalidades; a leitura energética das pessoas e do local de trabalho; os reencontros com parceiros de trabalho de outras vidas; as mensagens silenciosas de amparador extrafísico; a evidência do
amparo extrafísico durante o momento evolutivo crítico; a confiança na equipe extrafísica; a telepatia entre amigos provenientes de países diversos; a tenepes reaproximando consciências e dimensões; o poliglotismo ampliando o rapport e a assistência na tenepes; a paraprocedência comum de amigos internacionais; o parapsiquismo aproximando os amigos internacionais com o auxílio dos amparadores; a representatividade extrafísica intrínseca.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo atitudes profissionais cosmoéticas–convivialidade sadia;
o sinergismo competências evolutivas–resultados assistenciais; o sinergismo saber–saber fazer–
–querer fazer.
Principiologia: a aplicação do princípio da inteligência evolutiva (IE); o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); os princípios da vida
profissional cosmoética.
Codigologia: os códigos de ética profissional; o código de exemplarismo pessoal (CEP)
relativo às atitudes profissionais; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código cultural.
Teoriologia: a teoria das relações humanas; a teoria da Teaticologia; a teoria dos papéis sociais; a teoria do megafoco profissional; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria
do gargalo evolutivo; a teoria do vínculo profissional.
Tecnologia: a técnica de os fatos orientarem as decisões.
Voluntariologia: o voluntariado dedicado às organizações assistenciais (fundações,
institutos, associações e ONGs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório
conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da
Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Universalismologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível
da Duplologia.
Efeitologia: o efeito cascata do exemplarismo proativo; o efeito de abrir mão do individual em prol do coletivo; o efeito homeostático da intencionalidade qualificada.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da reeducação profissional e aprendizagem contínua; as neossinapses criadas a partir do acúmulo de novas experiências; as neossinapses geradas a partir da autorreflexão; as neossinapses adquiridas pela assunção de novos comportamentos.
Ciclologia: o ciclo estudo-aperfeiçoamento-profissionalização; o ciclo neoideia-autorreflexão-neoideia.
Enumerologia: a neocultura; a neoocupação; o neodesafio; a neoconquista; a neoatividade; o neocargo; o neoaprendizado.
Binomiologia: o binômio atitude profissional–atitude consciencial; o binômio admiração-discordância; o binômio impulsividade-autocontrole na manifestação de ideias; o binômio
assim-desassim.
Interaciologia: a interação zona de conforto–zona de esforço; a interação holopensene
pessoal–holopensene profissional; a interação vida pessoal–carreira profissional; a interação
aprender-reaprender-ensinar; a interação tempo profissional–tempo proexológico; a interação
retilinearidade pensênica–equilíbrio homeostático.
Crescendologia: o crescendo atitude ética–atitude cosmoética; o crescendo cosmoético
autocrítica-heterocrítica; o crescendo assistência nacional–assistência internacional.
Trinomiologia: o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio pessoal posicionamento-comportamento-exemplificação; o trinômio intenção-objetivo-perspectiva; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio recuar-admitir-mudar; o trinômio meta-esforço-realização.
Polinomiologia: o polinômio autoconhecimento–estratégia–domínio energético–comprometimento; o polinômio autodiscernimento evolutivo–vontade firme–intenção cosmoética–autorresolução interassistencial.
Antagonismologia: o antagonismo amadorismo / profissionalismo; o antagonismo assertividade cosmoética / autocorrupção; o antagonismo argumento racional / apelo emocional.
Paradoxologia: o paradoxo de a pessoa querer ter experiência internacional e não ter
único currículo preparado; o paradoxo de pensar demais e agir de menos; o paradoxo da personalidade forte em desempenho fraco.
Politicologia: a burocracia; a tecnocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia; a meritocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a poliglotocracia.
Legislogia: a lei do autaperfeiçoamento contínuo; a lei do maior esforço; a lei de causa
e efeito; a lei da interdependência consciencial; a lei da retribuição.
Filiologia: a maturofilia; a neofilia; a lucidofilia; a experimentofilia; a decidofilia; a reciclofilia; a adaptaciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: o medo de perder o visto de trabalho podendo corromper os valores pessoais
e profissionais; o medo de não ser bom o suficiente.
Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a profilaxia da síndrome do desviacionismo.
Maniologia: a mania de reclamar; a mania da impontualidade; a mania de perseguição.
Mitologia: o mito da vida perfeita; a eliminação do mito do impossível; o mito do trabalho sem esforço; o mito da inspiração sem transpiração; o mito da falta de tempo; o mito da evolução sem erro; o mito da possibilidade de agradar a todos; o mito de não se ter problemas em
países desenvolvidos.
Holotecologia: a interassistencioteca; a teaticoteca; a organizacioteca; a coerencioteca;
a cosmoeticoteca; a discernimentoteca; a neopensenoteca.
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Interdisciplinologia: a Profissionalismologia; a Multiculturologia; a Experimentologia;
a Universalismologia; a Interassistenciologia; a Intrafisicologia; a Proexologia; a Autorganizaciologia; a Evoluciologia; a Comunicologia; a Cosmoeticologia; a Eficienciologia; a Conviviologia;
a Viajologia; a Decidologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o intercambista; o estagiário; o trainnee; o empregado; o colaborador;
o empreendedor; o empregador; o empresário; o gerente; o líder; o consultor; o chefe; o diretor;
o amparador intrafísico; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; 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 tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;
o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a intercambista; a estagiária; a trainnee; a empregada; a colaboradora;
a empreendedora; a empregadora; a empresária; a gerente; a líder; a consultora; a chefe; a diretora; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; 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 tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens polyglotta; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens interconscientialis; o Homo
sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autodidacta; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo
sapiens heterocriticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: intercâmbio profissional internacional sadio = aquele realizado de maneira cosmoética, assistencial e com abertismo consciencial; intercâmbio profissional internacional patológico = aquele realizado de maneira anticosmoética, egoica, com possível desvio de proéxis.
Culturologia: a cultura do comodismo; a cultura da espera; a cultura da intercooperação; a cultura do profissionalismo; a cultura da autevolução; a autoinserção cultural; as diferenças culturais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o intercâmbio profissional internacional, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Amizade internacional: Conviviologia; Neutro.
02. Atitude profissional: Administraciologia; Neutro.
03. Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
04. Código cosmoético profissional: Cosmoeticologia; Homeostático.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Curva W: Adaptaciologia; Neutro.
Desafio profissional: Desafiologia; Neutro.
Diferenças culturais: Etologia; Neutro.
Divisão do trabalho: Experimentologia; Neutro.
Escolha da carreira profissional: Proexologia; Neutro.
Poliglotismo interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Profissional dificultoso: Conviviologia; Nosográfico.
Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
Técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer: Intrafisicologia; Neutro.
Teoria do megafoco profissional: Experimentologia; Homeostático.
Viagens internacionais: Autorrecexologia; Neutro.

O INTERCÂMBIO PROFISSIONAL INTERNACIONAL POSSIBILITA A APLICAÇÃO DISCRETA DA CONSCIENCIOLOGIA
NA INFILTRAÇÃO COSMOÉTICA, PERMITINDO ACERTOS
DO PASSADO PREPARANDO-SE PARA VIDAS FUTURAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já teve o desejo de se desafiar profissionalmente
em outro país? Você teria coragem de validar na prática o nível pessoal de universalismo, convivendo com outras culturas e em outro idioma?
I. C. C.
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INTERCESSÃO GRAFOPENSÊNICA
(CONSCIENCIOGRAFOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A intercessão grafopensênica é o procedimento técnico de análise, diagnóstico e encaminhamento conscienciográfico capaz de gerar achegas interconscienciais cosmoéticas e conduzir a conscin, homem ou mulher, em processo de tutoria, preceptoria, assessoria ou
revisão ao êxito do completismo gesconológico.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra intercessão deriva do idioma Latim, intercessio, “interposição;
mediação”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição grafo vem do idioma Grego, grapho, “escrever; inscrever”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar;
cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Apareceu no Século XIII.
A palavra sentimento deriva do mesmo idioma Latim, sentimentum, sob a influência do idioma
Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Surgiu no Século XIV. O termo energia provém do idioma Francês, energie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Apareceu no Século
XVI.
Sinonimologia: 1. Intercessão conscienciográfica. 2. Intervenção cosmoética grafopensênica. 3. Abordagem técnica grafopensênica.
Neologia. As 3 expressões compostas intercessão grafopensênica, intercessão grafopensênica no verbetorado e intercessão grafopensênica no autorado são neologismos técnicos da
Conscienciografologia.
Antonimologia: 1. Intervenção paralisadora. 2. Intercessão anticosmoética. 3. Intercessão antiassistencial.
Estrangeirismologia: a escrita enquanto striptease consciencial; o coaching conscienciográfico; a evitação do argumentum ad hominem; o rapport interseriexológico grafopensênico
em prol da tares interpares; o background autocognitivo multiexistencial; o Serenarium na condição de cápsula de intercessão ortopensênica; o Grafopensenarium; o Verbetarium; o Proexarium;
o Tertuliarium sendo megacenário de desassédio mentalsomático grupal; o Zeitgeist incentivando
a criticidade cosmoética tarística.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistencialidade conscienciográfica.
II. Fatuística
Pensenologia: a intercessão grafopensênica; o holopensene pessoal da grafotares; o holopensene pessoal da Interassistenciologia; o intercâmbio de grafopensenes; a grafopensenidade
interativa; o materpensene conscienciográfico; os exopensenes apropriados; a exopensenidade
cosmoética; os lateropensenes resolutivos; a lateropensenidade; a intercessão por meio da autopensenização predominante no pen; a intercessão grafopensênica interferindo de modo recíproco
em pensamentos, sentimentos e energias; o interesse conscienciográfico mantido independentemente do holopensene dominante; os riscos dos patopensenes; a influência nociva da patopensenidade reativa; os nosopensenes autocorruptores impedindo a grafotares; a nosopensenidade corrosiva sustando a produtividade interpares; as responsabilidades advindas do saldo da grafopensenidade da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); os ortopensenes; os esforços grupais verbetográficos
em prol da ortopensenidade; a interfusão ortopensênica; as responsabilidades advindas do compartilhamento de holopensene homeostático da Cognópolis.
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Fatologia: a intercessão assistencial enquanto ajuda mútua entre os intermissivistas lúcidos; a intervenção técnica ao autor-verbetógrafo-cobaia; o recurso técnico do esclarecimento interpares no autorado e no verbetorado; a interlocução intelectual providencial; o auxílio convergente ao desassédio autoral; a interlocução ideativa antiassediadora; a interferência proveitosa;
a intermediação exitosa; o fato de para todo problema haver a melhor solução; o esforço conjunto
para a qualificação da tares; as atividades das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) voltadas
à Conscienciografologia; o curso Formação de Autores (UNIESCON); o Programa Verbetografia (ENCYCLOSSAPIENS); o estilo autoral pessoal refletindo o temperamento em análise; o problema dos limites de atuação da assistência autoral; os limites do assistente; os limites do assistido; o ônus e o bônus da criticidade cosmoética; as dificuldades recíprocas; as autexposições e heterexigências recíprocas; a coragem para os enfrentamentos recíprocos; o elo ideativo capaz de
aproximar autor-revisor; a enciclopediometria; a conscienciometria conscienciográfica em prol da
qualificação interassistencial; a qualidade da intenção heterocrítica; a facilitação a partir da autoridade autoral; o ato de pedir ajuda; o ato de aceitar ou recusar a assistência; a preceptoria na condição de auxílio temporário ao autorando; as reações emocionais; as expectativas frustras; as esnobações decorrentes da inexperiência; os insucessos devidos às imaturidades recíprocas; os fracassos provenientes do amadorismo intelectual compartilhado; a esperança dos frutos oriundos da intercessão grafopensênica; o valor das heterocríticas emitidas e recebidas; a qualificação da obra
a partir da descensão cosmoética; o autor enquanto primeiro leitor a ser esclarecido; o revisor
enquanto primeiro leitor a ser assistido; a Retribuiciologia Conscienciográfica; o expediente
neoenciclopédico; a comemoração coletiva a cada neoverbetógrafo; o regozijo grupal a cada
neoautor; o Catálogo dos 500 verbetógrafos; o cardápio de publicações da EDITARES; a intercessão grafopensênica tarística contribuindo para o completismo maxiproéxico grupal.
Parafatologia: a intercessão interdimensional dos amparadores extrafísicos; o amparo
extrafísico de função da intercessão grafopensênica; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a assim; a desassim; o atalho mentalsomático; o parapsiquismo intelectual; a bagagem autoral evolutiva multimilenar; o paradesconfiômetro conscienciografológico; a parautoridade autoral; a necessidade do paradesconfiômetro
ativo; as repercussões da grafotares na tenepes; a interassistência às consciexes evocadas; os paradeveres do preceptor; o paradireito do assistido; as benesses energossomáticas advindas da interassistência autoral; os parabanhos sinalizadores; as sincronicidades parapercebidas; as inspirações extrafísicas sustentadoras da grafotares.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autocrítica-heterocrítica; o sinergismo autor-autorando;
o sinergismo autor-editor; o sinergismo autorganização-parapercepção; o sinergismo pluralidade assistencial–singularidade autoral; o sinergismo gesconológico no grupo evolutivo; o sinergismo promovido pelo amparo de função nos empreendimentos interassistenciais.
Principiologia: o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à tares; o código grupal
de Cosmoética (CGC) aplicado à grafotares; o código pessoal de generosidade.
Teoriologia: a teoria da seriéxis.
Tecnologia: as técnicas conscienciográficas.
Voluntariologia: os voluntários conscienciológicos empenhados no autorado; o voluntariado técnico das publicações conscienciológicas; o voluntariado da Associação Internacional
de Pesquisologia para Megaconscientização (RECONSCIENTIA); o voluntariado da União
Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); o voluntariado da Associação
Internacional Editares (EDITARES); os voluntários-revisores da Associação Internacional de
Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); os voluntários-verbetógrafos da
Enciclopédia da Conscienciologia.
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Laboratoriologia: o intercâmbio cosmoético do labcon pessoal; os laboratórios
conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Holociclo-Holoteca-Tertuliarium).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Autores; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos;
o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Enciclopediologia.
Efeitologia: o efeito proexogênico do voluntariado grafotarístico; o efeito nem sempre
incentivador da revisão conscienciográfica.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas do empenho tarístico.
Ciclologia: o ciclo escrever-revisar-reler; o ciclo análise-síntese.
Binomiologia: o binômio admiração intelectual–discordância ideativa; o binômio Paradireitologia-Paradiplomaciologia.
Interaciologia: a interação revisor-revisando; a interação Revisiologia-Conscienciometria.
Crescendologia: a intercessão grafopensênica a partir do crescendo retrografopensenidade varejista–neografopensenidade atacadista.
Trinomiologia: o trinômio conscienciográfico análise-diagnóstico-recomendação; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio empatia consciencial–tecnicidade
interassistencial–heterocrítica cosmoética.
Polinomiologia: o polinômio curso-verbete-artigo-livro; o polinômio verbetográfico título-escrita-revisão-defesa-publicação; o polinômio revisão-correção-acréscimo-aprofundamento; o polinômio Reeducaciologia-Paradiplomaciologia-Cosmoeticologia-Paradireitologia.
Antagonismologia: o antagonismo apriorismo / autorreflexão; o antagonismo insatisfação / satisfação; o antagonismo revisão eficaz / revisão ineficaz.
Paradoxologia: o paradoxo de o revisor bem-intencionado poder assediar o revisando;
o paradoxo de o revisando veterano errático poder esnobar o revisor empenhado resolutivo;
o paradoxo de o autor ser o principal revisor da própria obra; o paradoxo de o revisor veterano
aprimorar-se com o autor estreante; o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido; o paradoxo de a revisão nunca estar concluída; o paradoxo autopesquisa-heterodoação.
Politicologia: a argumentocracia; a conscienciocracia; a proexocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; as políticas editoriais da Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o Paradireito.
Legislogia: a lei de causa e efeito evidenciada na grafotares; a lei do maior esforço
facilitando a interação funcional grafopensênica.
Filiologia: a heterocriticofilia; a conscienciografofilia; a neofilia; a verbetofilia; a comunicofilia; a bibliofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a superação da criticofobia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome da pré-derrota; a eliminação da síndrome do
ansiosismo; a superação da síndrome de Amiel; o sobrepujamento da síndrome da dispersão
consciencial.
Maniologia: a mania de menosprezar as potencialidades pessoais e alheias.
Mitologia: o mito do texto perfeito; os mitos sobre a escrita conscienciológica.
Holotecologia: a consciencioteca; a assistencioteca; a evolucioteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a recexoteca; a verponoteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciografologia; a Interassistenciologia; a Taristicologia;
a Revisiologia; a Criteriologia; a Discernimentologia; a Conformaticologia; a Estilologia; a Leiturologia; a Mentalsomatologia; a Perfilologia; a Conscienciometrologia; a Comunicologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin articulista; a conscin autora; a conscin verbetógrafa; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o autor-cobaia; o autorando; o conscienciografologista; o verbetólogo;
o leitor; o revisor; o heterocrítico; o parecerista; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista;
o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o pesquisador; o tertuliano; o voluntário.
Femininologia: a autora-cobaia; a autoranda; a conscienciografologista; a verbetóloga;
a leitora; a revisora; a heterocrítica; a parecerista; a amparadora intrafísica; a intermissivista;
a cognopolita; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisador; a tertuliana;
a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens scriptor; o Homo
sapiens technicus; o Homo sapiens interparis; o Homo sapiens heterocriticus; o Homo sapiens
mentalsomaticus; o Homo sapiens encyclopaedicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: intercessão grafopensênica no verbetorado = aquela relativa ao encaminhamento do verbete em preceptoria, culminando na defesa verbetográfica; intercessão grafopensênica no autorado = aquela relativa ao encaminhamento do livro em assessoria, culminando na
publicação autoral.
Culturologia: a cultura da Paratecnologia Conscienciográfica.
Etapas. Segundo a Experimentologia, eis por exemplo, relacionadas em ordem alfabética, 3 etapas da intercessão grafopensênica, a serem observadas pelos interessados:
1. Análise: a visão traforista; o acolhimento; a empatia; a assim e a desassim técnicas;
a apreensão da prioridade pessoal; a captação do momento evolutivo do assistido; a imersão na
temática proposta; a análise rápida; o polinômio Titulologia-Definologia-Sinonimologia-Exem-plologia; o trinômio demanda autoral–público alvo–índice geral; a avaliação minuciosa; a abordagem dos aspectos prioritários; as pesquisas técnicas necessárias; as consultas especializadas;
a investigação da coerência conceitual; a coesão textual; a Conteudística; a Conformaticologia;
a Analiticologia aplicada à intercessão grafopensênica.
2. Diagnóstico: a identificação do nó górdio; o diagnóstico conteudístico; o diagnóstico
conformático; o atalho mentalsomático heterocrítico; o apontamento do travão principal; a súmula
da problemática; a graduação quanto à acabativa; a síntese conscienciografológica; a Diagnosticologia aplicada à intercessão grafopensênica.
3. Encaminhamento: o foco na interassistência; a dosagem da tares; as recomendações
prioritárias; o aconselhamento megafocal; a sugestão conceitual; a orientação pesquisística;
a correção do confor; a proposição do neoposicionamento; a indicação da Cosmoética Destrutiva;
a interação produtiva; a devolutiva incentivadora; a Solucionática aplicada à intercessão grafopensênica.
Verbetografia. Consoante a Legadologia, a Enciclopédia da Conscienciologia faculta
aos voluntários interessados amplo leque de atividades interassistenciais em prol do verbetorado
grupal e do continuísmo ascendente da Neoenciclopediologia.
Conscienciografia. No âmbito da Maxiproexologia, vale o esforço e o empenho grupal
pelo êxito qualiquantitativo do autorado, verbetorado ou qualquer forma de registro conscienciográfico.
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Interassistenciologia. No universo da Conscienciografologia, o exercício tarístico das
diversas etapas dos bastidores da escrita conscienciológica torna-se relevante, diante do heterorrevezamento lúcido a ser consolidado a partir da maxiproéxis grupal exitosa, embasada e registrada
nas gescons publicadas.
Gruporrevezamento. O resultado da tares grafada pelos intermissivistas é prova cabal
e perene da materialização planetária do holopensene da reurbex, por meio das gescons pessoais
e grupais a serem revisitadas no ascendente percurso da Era Consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a intercessão grafopensênica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atendimento conscienciográfico: Conscienciografologia; Neutro.
02. Autopesquisologia Verbetográfica: Enciclopediologia; Neutro.
03. Autorado: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Conscienciografia: Comunicologia; Neutro.
06. Conscienciografologista: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Esclarecimento interpares: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
09. Heterorrevisão autocrítica: Autopesquisologia; Homeostático.
10. Indução interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
11. Interação revisor-verbetógrafo: Interaciologia; Neutro.
12. Intervenção extrafísica: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Revisão conscienciológica: Conscienciografologia; Neutro.
15. Verbetorado conscienciológico: Comunicologia; Homeostático.

A INTERCESSÃO GRAFOPENSÊNICA, QUANDO EXITOSA,
PROMOVE A SATISFAÇÃO ÍNTIMA DE PARADEVER CUMPRIDO, MOTIVANDO O ASSISTIDO A CONQUISTAR NOVOS
DIVIDENDOS MAXIPROÉXICOS DAS BENESSES AUTORAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, participa das atividades tarísticas de auxílio às
gescons dos compassageiros evolutivos? Em escala de 1 a 5, qual o nível de despojamento pessoal quanto à criticidade cosmoética e interassistencial recebida ou emitida em prol da maxiproéxis grupal?
D. D.

Enciclopédia da Conscienciologia

13176

INTERCOMUNICAÇÃO SINCERA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A intercomunicação sincera é o ato ou efeito de a conscin intermissivista
parapsíquica autolúcida, considerando o Paradireito e os limites da interassistência, estabelecer
relações interconscienciais multidimensionais com a máxima transparência cosmoética possível
na diuturnidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo comunicação procede também do idioma Latim, communicatio, “ação de
comunicar, de partilhar, de dividir”, de communicare, “comunicar; por em comum; reunir; conversar; misturar; partilhar; ter quinhão em”. Surgiu no Século XV. O termo sincero deriva do
mesmo idioma Latim, sinceritas, “pureza; integridade; qualidade, estado ou condição do que
é sincero; franqueza; lisura de caráter”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Comunicabilidade interconsciencial sincera. 02. Comunicação interrelacional veraz. 03. Intercomunicação autêntica. 04. Intercomunicação franca. 05. Intercomunicabilidade genuína. 06. Comunicabilidade interconsciencial honesta. 07. Intercomunicação
leal. 08. Intercomunicabilidade antidemagógica. 09. Intercomunicação transparente. 10. Ortointercomunicação.
Neologia. As 3 expressões compostas intercomunicação sincera, intercomunicação sincera elementar e intercomunicação sincera avançada são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 01. Intercomunicação insincera. 02. Intercomunicação mentirosa.
03. Subterfúgio intercomunicativo. 04. Intercomunicação fraudulenta. 05. Intercomunicabilidade falsa. 06. Intercomunicação dissimulada. 07. Intercomunicação adulterada. 08. Intercomunicação ilusória. 09. Intercomunicação hipócrita. 10. Intercomunicativa desonesta.
Estrangeirismologia: a performance intercomunicativa tarística em permanente aperfeiçoamento; a descoberta do incroyable, mais vrai nas comunicações interconscienciais; o misunderstanding inevitável devido ao gap cosmoético interconsciencial; a diferença entre ouïr, écouter, entendre et comprendre; o principium coincidentia oppositorum na intercomunicação evoluída; o fato de être à l’aise no processo intercomunicativo; a condição compulsória do Conviviarium Universale; o contato interassistecial com a comunex Empathium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao escrutínio cosmoético da Autointencionologia Comunicativa.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares atinentes ao tema: – Comunicar
é doar. Parapsicofonia: intercomunicação direta. Intenção é comunicação. Fujamos da imprecisão. Intenções são inescondíveis. Ironia não, irreverência. Autexemplarismo: comunicação irrefutável.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intercomunicação cosmoética tarística; a autopensenização esclarecedora; a autopensenidade da intercomunicação inclusiva; a autopensenização na condição de paracomunicação silenciosa; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenidade interconectiva; os pararruídos da patopensenidade; a retilinearidade autopensênica.
Fatologia: a intercomunicação sincera; a afinidade interconsciencial favorecendo a comunicação; a magnitude assistencial intercomunicativa; a linguagem ideal na intercomunicação
desassediadora; a soltura intercomunicativa ínsita e natural; a harmonia vocabular; a intercomuni-
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cação bem dosada; a intercomunicação assertiva; a intercomunicação precisa; a intercomunicação
esperada; a intercomunicação ideal; a intercomunicação amorosa; a autocomunicação veraz;
o emprego inevitável de eufemismos e metáforas técnicas cosmoéticas; o autopoliglotismo revelando a intraconsciencialidade comunicativa universalista; a intercomunicação autor-revisor verbetográfico; o autorado conscienciológico de textos teáticos, tarísticos autopesquisísticos desafiadores na defesa autexemplarista do paradigma consciencial; a intercomunicação telepática dispensando palavras; a preguiça de interagir na condição de megatravão antiassistencial e antiparapsíquico; os problemas decorrentes da falta de comunicação; os malentendidos intercomunicativos
naturais; a timidez consciencial; o fechadismo consciencial no ensimesmamento autista; a intercomunicação dispensável; a intercomunicação confusa; a intercomunicação frustrada; o nível de autoconflitividade dificultando a intercomunicação; a desafeição, condição mor impedidora da intercomunicação sincera; as barreiras intercomunicativas; os bloqueios corticais dificultando a intercomunicação límpida; os grandes comunicadores psicopatas indetectados por milhões de sociopatas seguidores nas redes sociais; o solilóquio criativo do autor conscienciológico veterano parapsíquico, em consulta permanente aos dicionários sinonímico, antonímico, poliglótico e analógico; a insubstituível intercomunibilidade gráfica cosmoética esclarecedora; a intercomunicação auto e heterocurativa; a polivalência intercomunicativa permitindo acessar o público alvo multifacetado; a autexposição tarística lúcida sem exibicionismo; o histrionismo cosmoético bem aplicado;
a intercomunicação prismática nas amizades raríssimas; a excelência comunicativa interdimensional favorecendo a interassistência; o bom humor desassediante elevando o padrão energético de
consciências e ambientes; o bom hábito da sinceridade em níveis crescentes de desenvolvimento;
o estágio vivido da autolibertação evolutiva; o aumento do espaço de manobras intra e extraconsciencial; o nível intercomunicativo revelando o nível de autoconsciencialidade; a condição da
conscin verbetógrafa paracobaia autolúcida; a autopesquisa profunda autoconfrontativa utilizada
como crivo da autossinceridade; a espontanteidade dosada para não despertar hostilidades desnecessárias, onerando os amparadores; a autoimperturbabilidade defensiva cosmoética no autenfrentamento das más interpretações inevitáveis ao exercício tarístico da Parapedagogiologia Veterana.
Parafatologia: a comunicação interdimensional; a especialidade intercomunicativa multividas; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático voltado à depuração intercomunicativa; a facilidade e o livre fluxo das energias conscienciais (ECs) na intercomunicação interassistencial veterana; a importância da sondagem energética no processo intercomunicativo; a comunicação parapsíquica percuciente; a intercomunicação intraconsciencial (diálogo consigo própria)
profunda na autopesquisa livre da consciência sincera; a autoqualificação cosmoética crescente
em níveis de transparência multidimensional; a paradidática preenchendo lacunas e encurtando
distâncias interconscienciais; o desempenho comunicativo antiestresse negativo seriexologicamente desenvolvido; a paradidática inata; a comunicação parapsíquica não-verbal; a Parapedagogiologia espontânea no trato com a problemática evolutiva; as doações de neuroectoplasma para
remissão de bloqueios corticais dificultadores da tares; a comunicação parapsíquica evoluída na
biparacerebralidade cosmoética; o sistema de paracomunicação com a equipex; a psicofonia didática do pararreeducador autoparapsíquico, insuspeitada pelo reeducando casca grossa; o bom encaminhamento consciencial de pendências grupocármicas graças à interlocução autexemplarista
tarística multidimensional; a intercomunicação parapsicofônica assistencial habitual; as habilidades sociais e parassociais do líder assistencial rumo à Pré-Intermissiologia; a intercomunicação
assistencial entre equipin e equipex multidimensional das redes parassociais de interassistência;
a atenção e a valorização da concausa intercomunicativa geradora de parassincronicidades assistenciais providenciais; o fluxo intercomunicativo inteligente; a auto e heterossinceridade estarrecedora da Autexemplologia tarística; o entrelinhamento comunicativo parapsíquico exigindo intercompreensão sofisticada; o autodesassombro intercomunicativo; a omnicomunicação das consciexes livres (CLs).
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo tares-heterorreeducação; o sinergismo autenticidade-veracidade; o sinergismo franqueza-confiança; o sinergismo patológico autensimesmamento-incomunicação.
Principiologia: o princípio da continuidade comunicativa; o princípio da comunicação
interassistencial; o princípio da descrença (PD); o princípio patológico do fechadismo; o princípio antiassistencial da desconfiança; o princípio da empatia; o princípio cosmoético da prudência intercomunicativa.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o códego; os códigos multidimensionais; os códigos interassistenciais; os códigos do silêncio na infiltração cosmoética.
Teoriologia: a teoria da infocomunicação; a teoria conscienciológica da personalidade;
a teoria da interassistencialidade; a teoria da intercomunicação; a teoria das verpons; a teoria
da paracomunicação; a teoria das dificuldades recíprocas.
Tecnologia: a técnica da proxêmica; a técnica da autodidaxia perene; a técnica da paradidática verbaciológica; a técnica da abordagem intercomunicativa; a técnica da comunicação
de palavras-ações; a técnica assistencial comunicativa pessoal; a técnica dos 40 cursos Acoplamentarium.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico da Consciencioterapia; o laboratório conscienciológico
da Grafopensenologia; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório
conscienciológico da Comunicologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paracerebrologia; o Colégio Invisível da Holomemoriologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio
Invisível da Verbaciologia; o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia.
Efeitologia: o efeito cosmoético da sinceridade eufemística; o efeito esclarecedor da
sinceridade tarística; o efeito constrangedor da sinceridade deslocada; o efeito profilático da
sinceridade interassistencial; o efeito sadio da sinceridade verponística; o efeito impactante da
sinceridade cosmoética; o efeito dramático da sinceridade anticosmoética.
Neossinapsologia: as neossinapses intercomunicativas; as neossinapses recinológicas;
as neossinapses espontâneas; as neossinapses genuínas; as neossinapses regenerativas; as neossinapses de trafais adquiridos; as neossinapses autolibertadoras.
Ciclologia: o ciclo intercomunicativo; o ciclo contínuo das autoverpons; o ciclo monologal; o ciclo dialogal; o ciclo comunicativo compulsório; o ciclo perguntas-respostas; o ciclo
recinológico da intercomunicação evolutiva.
Enumerologia: a intercomunicação útil; a intercomunicação edificante; a intercomunicação interassistencial; a intercomunicação esclarecedora; a intercomunicação otimista; a intercomunicação profilática; a intercomunicação terapêutica.
Binomiologia: o binômio sondagem-rastreamento; o binômio autexpressão-autolibertação; o binômio comunicador-receptor; o binômio sinceridade-reciprocidade; o binômio pusilanimidade–omissão deficitária; o binômio permissividade-falsidade; o binômio locução-interlocução.
Interaciologia: a interação significado-significante; a interação personalidade autotélica–personalidade exotélica; a interação silenciamento-consentimento; a interação informação
errada–desinformação; a interação falar-calar; a interação paratelepatia-parapsicofonia; a interação patológica mutismo-fechadismo.
Crescendologia: o crescendo comunicação individual–comunicação plural; o crescendo
intracomunicação-intercomunicação; o crescendo monólogo-diálogo; o crescendo infovia pensamental–neoverpons; o crescendo intercomunicação-intercompreensão; o crescendo interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade; o crescendo labilidade parapsíquica
emocional–labilidade parapsíquica intelectual.
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Trinomiologia: o trinômio fala-gesto-voz; o trinômio intelectualidade-autoparapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio captação-tradução-comunicação; o trinômio bradipsiquismo-normopsiquismo-taquipsiquismo; o trinômio comunicação-intercomunicação-paracomunicação;
o trinômio autossinceridade-autenticidade-autogenuinidade; o trinômio texto-leitura-interpretação.
Polinomiologia: o polinômio intercomunicabilidade-veracidade-assistencialidade-realidade; o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio holossomático soma-psicossoma-energossoma-mentalsoma; o polinômio fato-foco-filtro-fonte;
o polinômio comunicador-mensagem-receptor-transmissor; o polinômio franqueza-transparência-clareza-comunicação.
Antagonismologia: o antagonismo intercomunicação sincera / fechadismo dissimulado;
o antagonismo silêncio / som; o antagonismo sinceridade / falsidade; o antagonismo adaptação
/ estranhamento; o antagonismo vanguardismo / passadismo.
Paradoxologia: o paradoxo de o comunicador de massas poder ser introvertido ou depressivo na intimidade; o paradoxo de o abertismo interassistencial poder ser autodefensivo;
o paradoxo do realismo-otimista; o paradoxo do silêncio eloquente; o paradoxo de a imagem poder valer mais de mil palavras; o paradoxo de a loquacidade poder sinalizar carência afetiva.
Politicologia: a comunicocracia; a lucidocracia; a democracia direta; a assistenciocracia;
a verponocracia.
Legislogia: a lei do silêncio; a lei da mordaça; a lei da liberdade de imprensa; as leis da
intercomunicação sincera; as paraleis multidimensionais justas e cosmoéticas da Paradireitologia; as leis do maior esforço intercomunicativo tarístico; as leis paradidáticas da Parapedagogiologia.
Filiologia: a verponofilia intercomunicativa.
Fobiologia: a verponofobia intercomunicativa.
Sindromologia: a síndrome de Asperger; a síndrome do pânico; a síndrome da timidez;
a síndrome autista; a síndrome da mediocrização; a síndrome do estrangeiro (SEST).
Maniologia: a mania do autescondimento antievolutivo.
Holotecologia: a comunicoteca; a cosmoeticoteca; a infoteca; a descrencioteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Cosmovisiologia; a Epicentrologia; a Paracerebrologia; a Multidimensiologia; a Intercomunicologia; a Mentalsomatologia; a Sincronologia;
a Despertologia; a Discernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin intercomunicativa; os espíritos comunicantes do Século XIX; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o autodecisor; o amparador
intrafísico; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicador; comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o autexemplarista;
o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o parapercepciologista; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o verbetólogo; o tertuliano; o artista autista; o cientista autista; o voluntário; o tocador de
obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora; a amparadora
intrafísica; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicadora; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a autexemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a parapercepciologista; a maxi-
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dissidente ideólogica; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a verbetóloga; a tertuliana; a artista autista; a cientista autista; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens telepathicus; o Homo
sapiens teleguiatus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo
sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: intercomunicação sincera elementar = a honestidade comunicativa autopesquisística entre conscienciólogos; intercomunicação sincera avançada = a honestidade comunicativa autopesquisística entre evoluciólogos.
Culturologia: a cultura intercomunicativa sincera; a cultura interassistencial; a cultura
parapsifocofônica; a cultura paratelepática; a cultura pluriplanetária; a multiculturalidade; a intercomunicação paracultural.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a intercomunicação sincera, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
02. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
03. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
04. Autoparapsiquismo responsivo: Epicentrismologia; Homeostático.
05. Biparacerebralidade: Paracerebrologia; Homeostático.
06. Categoria de comunicação: Comunicologia; Neutro.
07. Conformática: Comunicologia; Neutro.
08. Doutrinação: Parapatologia; Nosográfico.
09. Histrionologia: Comunicologia; Neutro.
10. Paracontato: Parapercepciologia; Neutro.
11. Partilha dos autoneoachados: Taristicologia; Homeostático.
12. Principium coincidentia oppositorum: Anticonflitologia; Homeostático.
13. Sinceridade evolutiva: Holomaturologia; Homeostático.
14. Telepatia permanente: Harmoniologia; Homeostático.
15. Voz Humana: Comunicologia; Neutro.

NO AFÃ DE INTERAGIR COSMOETICAMENTE, A CONSCIN
INTERMISSIVISTA ASSISTENCIAL AUTOLÚCIDA, PRIORIZA
A INTERCOMUNICAÇÃO SINCERA EM TODOS OS CONTATOS RUMO AO ESTÁGIO DA LIBERTAÇÃO AUTEVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já descobriu as vantagens da intercomunicação
sincera nos contatos interdimensionais? Pretende comunicar as autexperiências interconscienciais
em palestras, artigos, verbetes e livros?
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INTERCONFIANÇA
(INTERCONFIANCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interconfiança é a convicção na probidade moral, na sinceridade afetiva,
nos trafores, nas potencialidades e nas qualidades profissionais entre duas ou mais pessoas, tornando incompatível imaginar deslize, traição ou demonstração de incompetência por parte de
qualquer destas pessoas as quais se confia mútua e plenamente.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O termo confiança deriva também do idioma Latim, confidare, através de confidere,
“confiar”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Confiança mútua. 02. Confiabilidade recíproca; fiabilidade mútua;
fiança recíproca. 03. Abono mútuo. 04. Intercredibilidade. 05. Interfidedignidade. 06. Firmeza
recíproca. 07. Insuspeição mútua. 08. Interconvicção. 09. Intercerteza. 10. Segurança interpessoal.
Neologia. O vocábulo interconfiança e as duas expressões compostas interconfiança elementar e interconfiança avançada são neologismos técnicos da Interconfianciologia.
Antonimologia: 01. Interdesconfiança. 02. Desconfiança mútua; interdifidência.
03. Descrédito recíproco; descrença mútua; estranheza recíproca. 04. Interincredibilidade.
05. Cisma recíproca. 06. Dúvida interpessoal; pé-atrás recíproco; prevenção mútua. 07. Intersuspeição. 08. Intersuspicácia. 09. Incerteza interpessoal; interdesconfiança. 10. Insegurança
mútua; receança recíproca.
Estrangeirismologia: o onus probandi; o Conviviarium.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto aos instintos da convivialidade.
Proverbiologia. Eis 1 provérbio capaz de explicitar o tema: – A interdesconfiança
é a mãe da insegurança grupal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da confiabilidade interconsciencial; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a interconfiança; o conceito de interconfiança; a necessidade da interconfiança; o valor da interconfiança; a interconfiança enquanto valor sociológico fundamental; a ampliação da interconfiança; a megaconfiança mútua; a intercompreensão; a heterocrítica; a autocrítica;
a convicção íntima; o heterojuízo crítico; a antidogmática; o diagnóstico conscienciométrico da
interconfiabilidade; a sociabilidade; o círculo de relações sociais; a geração de confiança nos
relacionamentos; as perspectivas promissoras; o acolhimento mútuo; a fiança e o crédito público,
comercial, agrícola ou industrial; a interconfiança na solvabilidade; a interdependência evolutiva;
os laços da interconfiança; a amizade inspiradora da interconfiança; as provas mútuas de confiança; o índice de interconfiança; a interconfiança durante a negociação; o ato de se alcançar a interconfiança; a carta de recomendação; a carta de crédito; a debênture; o cargo de confiança; a ação
de construir a interconfiança; a interconfiança do cliente no barbeiro empregando a navalha nos
atos de ser barbeado; o autodesconfiômetro; o automancômetro; o semancômetro; o estar com
a pulga no ouvido; o andar com a pedra no sapato; o ato de ficar na retranca; a crise de interconfiança; a erosão da interconfiança; a moção de desconfiança; a heteroconfiança na Bolsa de
Valores; as dúvidas mortificadoras; a desconfiança inteligente contra os tradicionalismos; o desafio do rompimento da confiança mútua; a recuperação da confiança mútua; a omissuper; a desconfiança pairando no ar; a desconfiança política; o abuso de confiança; a quebra da intercon-
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fiança; os ilícitos; os dolos; os delitos; o peculato; a traição da confiança; a perda da interconfiança; o drama da ruptura do laço da interconfiança; a decepção; a frustração; o ressentimento; o perdão com assistência continuada; a doação de nova oportunidade; a inseparabilidade grupocármica; a interassistencialidade evolutiva inafastável; o autodiscernimento; o aprofundamento da
interconfiança intelectual; a interconfiança sem autassédio; a aura de interconfiança.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a aquisição da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autoconfiança gerada pela heteroconfiança.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da confiança do Direito Constitucional.
Teoriologia: a teoria dialógica.
Tecnologia: a técnica de confiar desconfiando.
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.
Enumerologia: a interconfiança cega; a interconfiança excessiva; a interconfiança irrestrita; a interconfiança aberta; a interconfiança intelectual; a interconfiança legítima; a interconfiança multidimensional.
Binomiologia: o binômio autoconfiança-heteroconfiança; o binômio amizade-interconfiança; o binômio autoconfiança-interconfiança; o binômio interconfiança–suficiência grupal;
o binômio dupla evolutiva–interconfiança real; o binômio variabilidade-inconfiabilidade; o binômio estabilidade-confiabilidade.
Interaciologia: a interação coerência íntima–realidade externa; a interação Coerenciologia–Fatologia; a interação percepção-parapercepção.
Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio
intersegurança-interconfiança-tolerância; o trinômio autestima-autoconfiança-autossuficiência.
Antagonismologia: o antagonismo interconfiança / mentira.
Politicologia: a corruptocracia; a desconfiança nas instituições democráticas.
Legislogia: a lei da correspondência.
Holotecologia: a convivioteca; a gregarioteca; a verbacioteca; a criticoteca; a comunicoteca; a consciencioteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Interconfianciologia; a Interaciologia; a Psicossomatologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Grupocarmologia; a Maxiproexologia; a Economia;
a Descrenciologia; a Heterocriticologia; a Refutaciologia; a Parapercepciologia; a Voliciologia.
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-âncora; a conscin afiançada; a pessoa garantida;
a personalidade acreditada; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-
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xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o homem de confiança contratado (capanga); o agente secreto de confiança do governo; o homem inconfiável (de duas caras); o piloto aéreo psicastênico ou com falta de confiança
em si mesmo (aerastenia).
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação; a agente secreta de confiança do governo; a mulher inconfiável (de duas caras).
Hominologia: o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens incredulus; o Homo sapiens
scepticus; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens confidens;
o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: interconfiança elementar = a esboçante entre as pessoas recém-apresentadas por amigos de confiança; interconfiança avançada = a veterana entre os amigos de infância
e de longo convívio.
Caracterologia. À luz da Interconfianciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
categorias de relações interconscienciais expressas pela interconfiança teática:
01. CCCI: as relações de interconfiança entre o cognopolita e a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional.
02. Duplologia: as relações de interconfiança entre os parceiros da dupla evolutiva.
03. EC: as relações de interconfiança entre os sócios da Empresa Conscienciocêntrica.
04. Empreendedorismo: as relações de interconfiança entre funcionário e empregador.
05. Geneticologia: as relações de interconfiança entre pais e filhos.
06. Grupocarmologia: as relações de interconfiança entre o voluntário e o grupocarma.
07. IC: as relações de interconfiança entre o intermissivista e a Instituição Conscienciocêntrica.
08. Maxiproexologia: as relações de interconfiança entre o proexista e os parceiros da
proéxis grupal (maxiproéxis).
09. Ofiexologia: as relações de interconfiança entre o ofiexista e o amparador da ofiex.
10. Tenepessologia: as relações de interconfiança entre tenepessista e amparador extrafísico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interconfiança, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
02. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
03. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
04. Confiança: Confianciologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

05.
06.
07.
08.
09.
10.

13185

Consciência atratora: Conscienciometrologia; Homeostático.
Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
Dependência indireta: Conviviologia; Neutro.
Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.

A INTERCONFIANÇA INTEGRAL DA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA E DE OUTREM, SOMENTE É ALCANÇADA, DE MODO MAIS DEFINITIVO, POR MEIO DA CONVIVIALIDADE
AUTOLÚCIDA, CONTINUADA, ATRAVÉS DAS DÉCADAS.
Questionologia. Qual é o nível de interconfiança vivido por você, leitor ou leitora, dentro da Socin ainda patológica? É mínimo, razoável ou máximo?
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INTERCONSCIENCIOLOGIA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Interconscienciologia é a Ciência aplicada ao estudo embasado plenamente nas manifestações centradas entre as consciências ou entre a consciência e as realidades extraconscienciais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter vem do Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”.
O termo consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire,
“ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Ciência da interconsciencialidade. 2. Ciência da Conscienciologia
Interativa. 3. Ciência da Conscienciologia Interconsciencial. 4. Pesquisa das relações da consciência.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos (neologismos) derivados do vocábulo Interconscienciologia: interconsciencióloga; interconscienciólogo; Maxinterconscoenciologia;
Mininterconscienciologia.
Neologia. Os 3 vocábulos Interconscienciologia, Mininterconscienciologia e Maxinterconscienciologia são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Intraconscienciologia. 2. Ciência da intraconsciencialidade;
3. Extraconscienciologia. 4. Ciência da extraconsciencialidade.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a interconsciencialidade; o voluntariado; o intercâmbio; o vínculo empregatício; o vínculo consciencial; a intercessão assistencial; as empresas conscienciológicas; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a UNICIN; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a maxiproéxis; o grinvex; a ASSINVÉXIS.
Parafatologia: o tenepessismo; a ofiex pessoal.
III. Detalhismo
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
Filiologia: a interconscienciofilia.
Holotecologia: a experimentoteca; a interassistencioteca; a ciencioteca; a correlacionoteca; a convivioteca; a socioteca; a comunitarioteca.
Interdisciplinologia: a Interconscienciologia; o Interaciologia; a Experimentologia;
a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Parassociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência; a conscin; a consciex; a dupla evolutiva; a dupla professor-aluno; a equipe de pesquisa; a equipex.
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Masculinologia: o sósia; o dublê; o menecma; o ghost writer; o intérprete; o interpresidiólogo; o interpresidiário.
Femininologia: a sósia; a dublê; a menecma; a ghost writer; a intérprete; a interpresidióloga; a interpresidiária.
Hominologia: o Homo sapiens interconscientialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: Mininterconscienciologia = a pesquisa dos desempenhos dos jogadores
de duplas adversárias de tenistas; Maxinterconscienciologia = a pesquisa dos desempenhos dos
músicos profissionais da mesma orquestra sinfônica.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, a Conscienciologia pode ser racionalmente
abordada por intermédio de 5 subdivisões técnicas ou segmentos teáticos e objetivos, aqui dispostos na ordem funcional:
1. Intraconscienciologia: as pesquisas do microuniverso intraconsciencial.
2. Extraconscienciologia: as pesquisas do exterior ao microuniverso consciencial.
3. Interconscienciologia: as pesquisas das manifestações das consciências entre si.
4. Paraconscienciologia: as pesquisas das manifestações extrafísicas das consciências.
5. Policonscienciologia: as pesquisas globalizantes, em grande escala, das consciências.
Relacionamentos. Como esclarece a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, dispostos na ordem alfabética, 15 relacionamentos importantes dizendo respeito ao universo da Interconscienciologia e evidenciando conjugações, convergências e interdependências, na condição de
fulcros compondo a complexificação das realidades entre as consciências:
01. Ambiguidade: a versatilidade no Cosmos.
02. Assimetria: cósmica, entre as realidades.
03. Hibridologia: as uniões e dependências.
04. Holorgasmo: a Sexossomatologia.
05. Interassistenciologia: na Parassociologia.
06. Interdimensionalidade: o parapsiquismo; a Parapercepciologia.
07. Interdisciplinologia: a Multidisciplinaridade; a Transdisciplinaridade.
08. Interprisiologia: a condição patológica.
09. Interrelação: a conexão; os subcampos científicos.
10. Possessão: interconsciencial; patológica; a Parapatologia.
11. Rivalidade: patológica, na Psicossomatologia, Conviviologia, Antonimologia.
12. Sincronicidade: interatividade no Cosmos; a Cosmovisiologia.
13. Sinonimologia: na Comunicologia, Analogia, Homologia.
14. Sósia: o dublê; o menecma; o intérprete; o ghost writer.
15. União: dos contrários; a Homeostaticologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Interconscienciologia, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
04. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.

Elencologia: Grupocarmologia; Neutro.
Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
Monitoramento consciencial: Parapercepciologia; Neutro.
Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.

A CONSCIÊNCIA, EM SI, É O TEMA DE PESQUISA MAIS
PRIORITÁRIO E DIFÍCIL. A INTERCONSCIENCIOLOGIA
PESQUISA AS RELAÇÕES MULTIFACÉTICAS DA CONSCIÊNCIA COM AS DEMAIS CONSCIÊNCIAS DO COSMOS.
Questionologia. Em qual nível de qualidade você se situa na convivência interconsciencial nesta e nas outras dimensões? Você já vivencia a paraconvivialidade com autolucidez?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 187.
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INTERDEPENDÊNCIA EVOLUTIVA
(GRUPOCARMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interdependência evolutiva é a condição de dependência mútua relativa,
cosmoética e interassistencial entre duas ou mais consciências, conquistada a partir do emprego
lúcido do livre arbítrio e do autodiscernimento, desencadeando repercussões positivas no grupo
evolutivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter provém do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no
espaço de”. O termo dependência deriva também do idioma Latim, dependere, “pender de”, e este de pendere, “estar pendurado”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo evolutivo procede do idioma
Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 01. Interdependência consciencial cosmoética. 02. Interdependência
consciencial produtiva. 03. Vínculo grupocármico evolutivo; vínculo interconsciencial evolutivo.
04. Assistência mútua; assistência recíproca; interassistência. 05. Intercooperação evolutiva.
06. Coadjuvação consciencial evolutiva. 07. Convivência interconsciencial homeostática; interação consciencial evolutiva; interação consciencial homeostática. 08. Interconexão consciencial
evolutiva; interligação consciencial evolutiva. 09. Sinergismo consciencial sadio. 10. Interrelação consciencial harmônica.
Neologia. As 4 expressões compostas interdependência evolutiva, mininterdependência
evolutiva, maxinterdependência evolutiva e megainterdependência evolutiva são neologismos técnicos da Grupocarmologia.
Antonimologia: 01. Interprisão grupocármica. 02. Submissão consciencial. 03. Genuflexão. 04. Dependência. 05. Egoísmo. 06. Independência. 07. Autismo consciencial. 08. Parasitismo interconsciencial. 09. Manipulação consciencial. 10. Heteronomia.
Estrangeirismologia: o attachment pró-evolutivo; o dream team; o networking.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da lucidez e do autodiscernimento quanto à evolução grupal.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema : – Interdependência: interação homeostática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene grupal da
interassistencialidade; o holopensene da convivialidade harmônica; o holopensene da grupocarmalidade; o holopensene da evolutividade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
Fatologia: a interdependência evolutiva; o livre arbítrio cosmoético; a autossuficiência
evolutiva; a interassistencialidade; a iscagem interassistencial lúcida; a vivência da dupla evolutiva; a interconvivência sadia; a interdependência consciencial intrafísica; as reconciliações grupocármicas; a interprisão grupocármica; o estigma grupocármico; a interassedialidade; os amores
errados; as lavagens cerebrais; a massa humana impensante; as bandas juvenis; o abstencionismo
consciencial com repercussões no grupo evolutivo; o assistencialismo demagógico; o fanatismo
religioso cego; o gurulatrismo; as ditaduras; a violência de gênero; o sistema de castas hindu;
a antipodia consciencial; a Declaração Universal dos Direitos Humanos; a tarefa da consolação
(tacon); a tarefa do esclarecimento (tares); as Cognópolis; a radicação vitalícia em Cognópolis específica; o Tertuliarium; o Universalismo.
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Parafatologia: a inseparabilidade grupocármica; a inteligência evolutiva; a autovivência
do estado vibracional (EV) profilático; a interdependência consciencial extrafísica; a paramizade;
o amparo extrafísico; o heterassédio extrafísico; as energias acolhedoras; as energias pacificadoras; o acolhimento assistencial extrafísico; a interdependência evolutiva entre o intermissivista
e o orientador evolutivo; a interdependência evolutiva entre o proexista e o orientador evolutivo;
as maxiproéxis grupais; a tenepes; a ofiex; o Paradireito; a comunex Interlúdio; a Parapsicoteca;
a Central Extrafísica de Energia (CEE); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a Central
Extrafísica da Verdade (CEV); o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparador extrafísico–ofiexista; o sinergismo amparador extrafísico–epicon; o sinergismo amparador extrafísico–tenepessista; o sinergismo da dupla
evolutiva; o sinergismo do dream team evolutivo; o sinergismo da equipe transdisciplinar.
Principiologia: o princípio do “ninguém evolui sozinho”; o princípio da evolução interconsciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da coevolução; a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria da interassistencialidade.
Tecnologia: a paratecnologia da interassistencialidade energética; a técnica da evitação do subcérebro abdominal; a técnica da holopaciência didática; a técnica da dupla evolutiva;
a técnica do binômio admiração-discordância; a técnica da assistência interconsciencial máxima; a técnica da convivialidade autoconsciente em grupo; as técnicas de comunicação.
Voluntariologia: o vínculo consciencial nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico
do estado vibracional (EV); o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito borboleta sobre a evolução grupal, a partir da interrelação entre fatos aparentemente desconexos.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial dos componentes do grupo evolutivo; o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo interprisão grupocármica–libertação grupocármica.
Enumerologia: a interdependência energética; a interdependência afetiva; a interdependência econômica; a interdependência familiar; a interdependência social; a interdependência
Socin-Sociex; a interdependência multidimensional.
Binomiologia: o binômio dinâmico maximecanismo–minipeça interassistencial; o binômio duplista assistente-assistido; o binômino duplista educador-aluno; o binômino duplista comunicador-ouvinte; o binômio liberdade-responsabilidade.
Interaciologia: a interação entre consciexes, conscins e princípios conscienciais.
Crescendologia: o crescendo lucidez-interassistencialidade-evolução.
Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio da
megafraternidade compreensão-respeito-concessão; o trinômio pessoa-grupo-coletividade; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio egocarma-grupocarma-policarma.
Antagonismologia: o antagonismo amor doador / amor credor; o antagonismo paciência cosmoética / impaciência egoica; o antagonismo autossuficiência evolutiva / parasitismo vicioso; o antagonismo autoconfiança / submissão; o antagonismo amigo apoiante / desafeto opositor; o antagonismo desafeição / perdão.
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Paradoxologia: o paradoxo autossuficiência evolutiva–interdependência evolutiva.
Politicologia: a assistenciocracia; a conscienciocracia; a democracia pura.
Legislogia: a lei da interdependência consciencial; a lei de causa e efeito; a lei da interassistencialidade; a lei da sincronicidade.
Filiologia: a conscienciofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a androfobia; a ginofobia; a antropofobia; a sociofobia; a homofobia; a espectrofobia; a eleuterofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome do autismo consciencial; a síndrome da vitimização; a síndrome do canguru; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Holotecologia: a interassistencioteca; a convivioteca; a gregarioteca; a conscienciometroteca; a cosmoeticoteca; a socioteca; a sociologicoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Holocarmologia; a Interassistenciologia;
a Conviviologia; a Recexologia; a Proexologia; a Mentalsomatologia; a Harmoniologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a consciex lúcida; a conscin-cobaia; a conscin-satélite;
a consciex-satélite; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; a dupla evolutiva; o ser
desperto; a minipeça interassistencial; a semiconsciex.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o compassageiro evolutivo; o cuidador; o voluntário; o líder cosmoético; o homem tarístico; o abridor de caminhos; o amparador intrafísico;
o amparador extrafísico; o duplista; o acoplamentista; o tenepessista; o ofiexista; o professor da
Conscienciologia; o cognopolita; o reciclante existencial; o conscienciólogo; o epicon lúcido;
o projetor lúcido assistencial; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a compassageira evolutiva; a cuidadora; a voluntária; a líder cosmoética; a mulher tarística; a abridora de caminhos; a amparadora intrafísica;
a amparadora extrafísica; a duplista; a acoplamentista; a tenepessista; a ofiexista; a professora da
Conscienciologia; a cognopolita; a reciclante existencial; a consciencióloga; a epicon lúcida;
a projetora lúcida assistencial; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens interdependens; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sa-piens gruppalis; o Homo sapiens
tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens fraternus;
o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininterdepêndencia evolutiva = a da conscin lúcida no grupo familiar;
maxinterdependência evolutiva = a da conscin minipeça interassistencial dentro do máximecanismo assistencial multidimensional; megainterdependência evolutiva = a do Serenão ou Serenona
com o grupo evolutivo.
Imaturidades. A falta de lucidez perante a necessidade de assistência mútua na vida intrafísica e o predomínio de traços imaturos na personalidade humana levam à dependência patológica ou independência antiassistencial, por vezes alternando estas posturas sem identificar o efeito
regressivo sobre a própria evolução.
Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, na ordem alfabética, 37 condições ou
posturas anticosmoéticas, incompatíveis com a interdependência evolutiva:
01. Afetividade ectópica.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Autocorrupção.
Autoritarismo.
Belicismo.
Ciúme doentio.
Comodismo.
Despeito.
Desprezo.
Egoísmo.
Eremitismo.
Femismo.
Hostilidade.
Idolatria.
Impaciência.
Individualismo.
Inflexibilidade pensênica.
Insegurança.
Insociabilidade.
Intolerância.
Machismo.
Malevolência.
Nepotismo.
Ódio.
Paixão.
Parasitismo econômico.
Parasitismo social.
Possessividade.
Prepotência.
Rancor.
Revanchismo.
Serviçalismo.
Soberania autocrática.
Soberba.
Timidez.
Tirania.
Vampirização energética.
Vitimização.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interdependência evolutiva, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
02. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Autonomia: Autonomologia; Neutro.
04. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
05. Binômio autoconformismo-autoinconformismo: Conviviologia; Homeostático.
06. Código pessoal de cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
08. Dependência: Psicossomatologia; Nosográfico.
09. Dependência indireta: Conviviologia; Neutro.
10. Evoluciologia: Pensenologia; Homeostático.
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Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
Interassedialidade: Grupocarmologia; Nosográfico.
Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
Monitoramento consciencial: Parapercepciologia; Neutro.

A COMPREENSÃO E A VIVÊNCIA QUALIFICADA DA INTERDEPENDÊNCIA EVOLUTIVA LIBERTAM A CONSCIÊNCIA
LÚCIDA DAS INTERPRISÕES GRUPOCÁRMICAS MULTIEXISTENCIAIS, MILENARES, RUMO À HOLOMATURIDADE.
Questionologia. Qual tipo de interrelação consciencial você, leitor ou leitora, vivencia?
Já está consciente para a realidade da interdependência evolutiva, ou ainda insiste em adotar posturas imaturas e regressivas?
Bibliografía Específica:
1. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 205 e 209.
2. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 22, 57, 101, 107, 112, 162 e 167.
3. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 383, 599, 920 e 990.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 178, 183, 269, 417, 442, 626, 668 e 709.

A. B.
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INTERDEPENDENCIOLOGIA
(GRUPOCARMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Interdependenciologia é a Ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, teáticos ou pesquisas e vivências da interdependência evolutiva existente na convivialidade entre as consciências, conscins e consciexes.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O termo dependência deriva também do idioma Latim, dependere, “pender de”, de pendere, “suspender; estar pendurado”. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado, exposição cabal; tratamento sistemático de
1 tema”.
Sinonimologia: 1. Ciência da Interdependência Evolutiva. 2. Pesquisa sistemática da
interdependência consciencial.
Neologia. O vocábulo Interdependenciologia e as duas expressões compostas Interdependenciologia Intrafísica e Interdependenciologia Extrafísica são neologismos técnicos da Grupocarmologia.
Antonimologia: 1. Dependenciologia. 2. Independenciologia.
Estrangeirismologia: o network cosmoético.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da autocognição evolutiva da Conviviologia.
II. Fatuística
Pensenologia: a formação e retroalimentação coletiva dos holopensenes; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes;
a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o senso de interdependência; a coadjuvação recíproca; as influências mútuas;
as teias de interdependência na vida em sociedade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a convivialidade com diversidade sinérgica; o sinergismo dos acertos
entre as pessoas afins; o sinergismo interdependência-interassistência; o sinergismo liberdade-responsabilidade.
Principiologia: o princípio de ninguém evoluir sozinho; a associação de princípios;
o princípio da convivialidade sadia; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da
atração entre os afins; o princípio da megafraternidade; o princípio da evolutividade grupal;
o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio cosmoético do não acumpliciamento
com o erro identificado; o princípio de cada qual responder evolutivamente pelos próprios atos;
o princípio da evolução conjunta interassistencial; o princípio cosmoético de objetivar o melhor
para todos; os princípios cosmoéticos aplicados às megaconciliações; o princípio da interdependência evolutiva, constante, inarredável.
Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) entrosado aos propósitos coletivos; o item fundamental do código grupal de Cosmoética (CGC);
o código social de boa convivência.
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Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo; o atilamento quanto aos
comprometimentos da teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do teleguiamento autocrítico.
Tecnologia: a conjugação das técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas
à convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; a técnica da vivência coexistencial do
binômio admiração-discordância; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da omissuper; a técnica do abraço; a cooperação técnica interdisciplinar; a técnica da maxiproéxis; as
técnicas paradiplomáticas; as técnicas da intermediação cosmoética; a técnica da escuta atenta
paciente.
Voluntariologia: o voluntariado engajado no trabalho da reurbex.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;
o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da dupla
evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico do pensamento divergente; o laboratório conscienciológico do Cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível dos Cosmanalistas.
Efeitologia: os efeitos potencializadores do entendimento evolutivo entre as pessoas; os
efeitos pacificadores dos acordos diplomáticos e paradiplomáticos para a convivência sadia;
o efeito harmonizador da gentileza; os efeitos da criatividade no encontro de soluções conciliatórias; o efeito pacificador do acordo ganha-ganha; o efeito borboleta; os efeitos evolutivos da
interdependência autoconsciente, produtiva, com discernimento cosmoético.
Neossinapsologia: as neossinapses fraternas, cosmoéticas e universalistas.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo grupocármico
inevitável encontros-desencontros-reencontros; o ciclo de debates prolíficos; o ciclo alternante
assistente-assistido.
Enumerologia: as metas solidárias; as tarefas interconectadas; os recursos repartidos; as
competências complementares; as responsabilidades divididas; os resultados potencializados; os
êxitos compartilhados.
Binomiologia: o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio motivação pessoal–motivação grupal; o binômio dinamismo-manutenção; o binômio sinceridade-candura; o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio (dupla) orientador evolutivo–orientando
proexista; o binômio heteromotivação-automotivação; o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio direitos-deveres; o binômio pretensões-concessões; o binômio tempo-espaço.
Interaciologia: a interação pais-filhos; a interação mestres-alunos; a interação entre os
parceiros da dupla evolutiva; a interação entre os integrantes do grupo evolutivo; a interação
entre os elementos da Humanidade e Para-Humanidade; a interação convergência-divergência;
a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação CCCI–Socin Patológica; a interação
Interlúdio-Baratrosfera; a interação parte-todo; a interação minipeça-maximecanismo.
Crescendologia: o crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal; o crescendo fatos-parafatos; o crescendo detalhe isolado–detalhes conjuntos; o crescendo amoralidade-imoralidade-moralidade; o crescendo visionarismo-Paraprospectiva; o crescendo pesquisístico; o crescendo Patologia Pessoal–Sociopatologia; o crescendo evolutivo reproduzir-aprimorar; o crescendo de aquisição do senso universalista; o crescendo múltiplas visões individuais–
–cosmovisão grupal; o crescendo somar esforços–multiplicar resultados.
Trinomiologia: o trinômio trafores-trafares-trafais; o trinômio deficitário malinformação-seminformação-subinformação; o trinômio fato-autodiscernimento-interpretação; o trinômio
Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio pesquisa-leitura-consulta; o trinômio
mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interconfiança; o trinômio valores inconciliáveis–interesses incompatíveis–coexistência harmoniosa; o trinômio interassistencial diálogo-respeito-conciliação; o trinômio megafoco comum–compromisso coletivo–desafio compartilhado; o trinômio comunicativo
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linguagem corporal–tom de voz–discurso oral; o trinômio mediativo habilidade-imparcialidade-sinceridade.
Polinomiologia: o polinômio volição-decisão-repetição-exatidão.
Antagonismologia: o antagonismo aceitação / rejeição; o antagonismo amizade frutífera / amizade regressiva; o antagonismo amizade ociosa / família consciencial; o antagonismo
amizade doadora / amizade credora; o antagonismo amigo / inimigo; o antagonismo amizade
/ namoro; o antagonismo amizade / paixão; o antagonismo desaprovação educada / hostilidade;
o antagonismo contraposição ideativa / ataque pessoal; o antagonismo desacordo mentalsomático / aversão emocional; o antagonismo maxidissidência cosmoética / minidissidência caprichosa; o antagonismo cosmovisão / maniqueísmo; o antagonismo hostilidade retrógrada / conciliação evoluída; o antagonismo estagnação / reconciliação; o antagonismo cooperação / competição; o antagonismo interdependência autoconsciente / sujeição consciencial; o antagonismo parcerias evolutivas / esforços isolados; o antagonismo livre arbítrio / determinismo.
Paradoxologia: o paradoxo da divergência sem desunião; o paradoxo amizade-debate;
o paradoxo da autonomia engajada à maxiproéxis grupal; o paradoxo do agir em favor do bem
de todos ser a melhor ação em causa própria.
Politicologia: a democracia pura; a posição política da objeção de consciência pacífica;
as bases democráticas do Estado Mundial; as políticas internacionais do ambiente em defesa do
habitat planetário compartilhado.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da interdependência consciencial;
a lei da grupalidade; as leis básicas da evolução; as leis da Proexologia; a lei da interassistencialidade; as leis dos direitos interconscienciais.
Filiologia: a sociofilia; a conscienciofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia.
Mitologia: a desconstrução do mito da solidão e do mito da liberdade intrafísica absoluta.
Holotecologia: a socioteca; a analiticoteca; a ideoteca; a heuristicoteca; a experimentoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Interdependenciologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia;
a Sociologia; Cosmovisiologia; a Evoluciologia; a Comunicologia; a Cosmoeticologia; a Intrafisicologia; a Proexologia; a Harmoniologia; a Multiculturologia; 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 evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens convivor; o Homo sapiens convivator; o Homo sapiens
conviventialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens amicator;
o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens
comparticipans; o Homo sapiens coperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: Interdependenciologia Intrafísica = a Ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, teáticos ou pesquisas e vivências da interdependência evolutiva das conscins; Interdependenciologia Extrafísica = a Ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos,
teáticos ou pesquisas e vivências da interdependência evolutiva das consciexes.
Culturologia: a cultura da Grupocarmologia; a cultura do mutirão; a cultura globalizada e a Era da Interdependência.
Taxologia. Sob a ótica da Grupocarmologia, eis, por exemplo, na ordem alfanumérica,
10 categorias de interpedendências básicas:
01. Interdependência assistencial: a interação consciexes-conscins-ECs-EIs compondo os campos interdimensionais da assistência de ponta, a tenepes e a ofiex.
02. Interdependência científica: a interação conceitos-experimentos compondo corpus
teático, coerente e coeso.
03. Interdependência cósmica: a interação universal entre os seres do Cosmos compondo a vinculação permanente de todo o Universo.
04. Interdependência estética: a interação harmônica entre elementos visuais compondo a percepção de beleza e elegância na aparência pessoal, decorativa e paisagística.
05. Interdependência fisiológica: a interação órgãos–sistemas–qualidade dos inputs
(ar; alimento)–interferências ambientais compondo o nível da saúde física.
06. Interdependência grupocármica: a interação onipresente entre as consciências
compondo a inseparabilidade interconsciencial.
07. Interdependência multidimensional: a interação fatos-parafatos compondo as
realidades existenciais.
08. Interdependência planetária: a interação consciexes-conscins-subumanos-plantas-ambientes compondo ecossitema vital co-habitável.
09. Interdependência proexológica: a interação das autoproéxis compondo a maxiproéxis grupal.
10. Interdependência profissional: a interação das múltiplas especializações integrando conhecimentos e compondo alianças em prol de soluções eficazes.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Interdependenciologia, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
03. Autovinculação cognopolitana: Sociologia; Homeostático.
04. Binômio admiração-discordância: Conviviologia; Neutro.
05. Conciliação das interdependências: Cosmovisiologia; Neutro.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Coniunctio: Conviviologia; Neutro.
Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
Consciência grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
Dependência: Psicossomatologia; Nosográfico.
Dependência indireta: Conviviologia; Neutro.
Elo: Evoluciologia; Neutro.
Interdependência evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
Mediador: Conflitologia; Homeostático.
Permutabilidade interconsciencial: Conviviologia; Homeostático.
Reaproximação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.

OS PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA DA INTERDEPENDENCIOLOGIA SÃO INDISPENSÁVEIS À EVOLUÇÃO DAS CONSCIÊNCIAS E MUITO MAIS PRIORITÁRIOS ÀS CONSCINS
E CONSCIEXES INTERMISSIVISTAS, AUTOCONSCIENTES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou os princípios da Interdependenciologia? Você aplica tais princípios na existência dia a dia?
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INTERESSE
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O interesse é aquilo – objeto, ideia ou indivíduo – considerado importante,
útil ou vantajoso, moral, social, material ou multidimensionalmente.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo interesse vem do idioma Latim, interest, “importar; ser do interesse
de”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Motivação. 2. Atenção; atração. 3. Ambição; inclinação; objetivo.
4. Interessículo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo interesse:
desinteresse; interessada; interessado; interessante; interessar; interesseira; interesseiro; interessículo; megainteresse; microinteresse.
Neologia. O vocábulo megainteresse é neologismo técnico da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Desinteresse; falta de interesse. 2. Desmotivação. 3. Indiferença.
4. Fastio. 5. Aversão; repulsa. 6. Abulia. 7. Tédio.
Estrangeirismologia: o interesse pelo assunto a partir das chamadas na Internet.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da intencionalidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Tenhamos
interesses universalistas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da parapercuciência; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o interesse crescente; o interesse crítico; o interesse direto; o interesse essencial; o interesse momentâneo; o interesse permanente; o interesse pontual; o interesse prioritário;
o interesse profissional; o autointeresse; o heterointeresse; o foco do interesse; a qualificação dos
interesses; o interesse quanto ao prioritário; o empenho pessoal; o motor da vontade; o megafoco
da intenção; a concentração mental; a atenção fixada; a aspiração máxima da conscin; a autoparticipação; a vantagem; o benefício; o rendimento econômico; a independência econômico-financeira pessoal; o dinamismo; o expectantismo; a tensão; o estresse; a sofreguidão; a excitação; a precipitação; a impulsividade; o ansiosismo; o transtorno da ansiedade generalizada (TAG); a carreira profissional pessoal; o voluntariado pessoal; o engajamento pessoal; o ato de suar a camisa
na colaboração; a abnegação como desapego do interesse próprio; o sinal de interesse; o fato de
interesse; o centro de interesse; as preferências; o objeto digno de atenção; o despertador da curiosidade; o mais relevante; a coisa nova; o interesse pela novidade; a atração; o chamariz; o carisma; o fenômeno; a razão de ser; a curiosidade; o conflito de interesses; a busca; a procura; a investigação; o enriquecimento; a fama; o prestígio; a pesquisa científica; a pesquisa de opinião;
o segundo interesse; a inquirição; o escândalo; o sensacionalismo; a neoideia; a neoverpon; o neoempreendimento; a neoperspectiva.
Parafatologia: o parafenômeno; o interesse do amparador, com paravisual de homem ou
de mulher, da projeção consciencial assistida da conscin; o interesse da consener; a evocação
interconsciencial; a sondagem retrocognitiva; a projeção consciente exploratória.
III. Detalhismo
Enumerologia: a motivação; o gás; a garra; o objetivo; o megafoco; o materpensene;
o sonho dourado de consumo.
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Filiologia: a xenofilia; a neofilia.
Holotecologia: a culturoteca; a curiosoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Fenomenologia; a Parafenomenologia; a Economia; a Politicologia; a Fatuística; a Parafatuística.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa interessada; a conscin prestativa; a personalidade interassistencial.
Masculinologia: o homem interessado; o defensor do consumidor; o assistente social;
o conciliador; o anfictíone; o anfictião; o pretendente; o agente motivador; o agitador de ideias;
o agitador cultural; o homem novidadeiro; o buscador-borboleta; o antenado; o interesseiro.
Femininologia: a mulher interessada; a defensora do consumidor; a assistente social;
a conciliadora; a agente motivadora; a agitadora de ideias; a agitadora cultural; a mulher novidadeira; a buscadora-borboleta; a fofoqueira; a interesseira.
Hominologia: o Homo sapiens interessatus; o Homo sapiens consumptor.
V. Argumentologia
Exemplologia: interesse mínimo ou interessículo = a quase indiferença da jovem acompanhando o namorado na torcida pelo time de futebol no jogo exibido na televisão; interesse máximo ou megainteresse = a ansiedade do proprietário do cavalo em ganhar a corrida no jockey
clube.
Taxologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 tipos
de interesses em geral:
01. Comunicologia: o interesse da mídia ou das informações.
02. Consumismo: o interesse dos consumidores.
03. Definologia: o interesse especial bem definido, pontual.
04. Egocarmologia: o interesse particular ou pessoal.
05. Explicitação: o interesse confesso, explícito, compulsivo.
06. Historiologia: o interesse histórico ou retrógrado.
07. Impostura: o interesse dissimulado, oculto ou com segundas intenções.
08. Interdependência: o interesse mútuo entre pessoas e grupos.
09. Mentalsomatologia: o interesse cultural ou intelectual.
10. Pedagogia: o interesse dos professores, estudantes e leitores.
11. Pesquisologia: o interesse investigativo, pesquisístico ou científico.
12. Politicologia: o interesse político ou governamental; os grupos de interesse.
13. Sociologia: o interesse geral, do público, internacional.
14. Universalismo: o interesse pela Humanidade, interassistencial.
15. Vendagem: o interesse empresarial, do comércio, da indústria, vendedor.
Ética. Conforme a Cosmoeticologia, os interesses humanos podem ser classificados em
2 tipos básicos:
1. Cosmoético: megafraterno, incorrupto, legal, jurídico.
2. Anticosmoético: antifraterno, corrupto ou corruptor, egoico.
Natureza. De acordo com a Holomaturologia, os interesses humanos podem ser classificados em outros 2 tipos básicos:
1. Materiais: humanos, intrafísicos, eletronóticos, temporários.
2. Conscienciais: extrafísicos, da paraprocedência pessoal, permanentes.
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Personalidade. No âmbito da Conscienciometrologia, os interesses humanos podem
também ser classificados em 2 tipos básicos:
1. Pessoais: do cidadão, da individualidade, individuais ou privativos.
2. Nacionais: do povo, do país, do governo ou coletivos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o interesse, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
2. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
3. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
4. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
5. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
6. Desafio da Conscienciologia: Autopesquisologia; Homeostático.
7. Riscomania: Parapatologia; Nosográfico.

OS INTERESSES DAS CONSCIÊNCIAS DINAMIZAM
O COSMOS E POTENCIALIZAM A EVOLUÇÃO. A QUALIDADE DO MEGAINTERESSE DETERMINA O MATERPENSENE E O NÍVEL EVOLUTIVO DA CONSCIÊNCIA.
Questionologia. Qual a qualidade do interesse básico assoberbando você e compondo
o materpensene? É interesse de natureza materiológica ou conscienciológica, novo ou antigo, medíocre ou evolutivo?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 25, 169, 197 e 550.
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 27 e 845.
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INTERESSE COLETIVO
(PARADIREITOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O interesse coletivo é o construto jurídico e parajurídico visando ao equilíbrio entre os direitos individuais e os de grupos de consciências unidas por meio de vínculos comuns de modo a engendrar o princípio cosmoético de acontecer o melhor para todos utilizado pela Paradireitologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo interesse vem do idioma Latim, interest, “importar, ser do interesse de”. Surgiu no Século XV. O termo coletivo procede também do idioma Latim, collectivus,
“que agrupa, ajunta”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Prerrogativa coletiva. 2. Interesse social. 3. Pretensão genérica.
4. Interesse geral. 5. Bem comum. 6. Prioridade coletiva.
Neologia. As duas expressões compostas interesse coletivo básico e interesse coletivo
avançado são neologismos técnicos da Paradireitologia.
Antonimologia: 1. Interesse particular. 2. Privilégio particular. 3. Limitação pública.
4. Prejuízo coletivo.
Estrangeirismologia: o brainstorming; o intérêt; a felt response significando a gratificação imediata da sociedade individualista; a civitas maxima.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade na vivência diária da Cosmoética.
Coloquiologia. Eis frase do antigo Direito relativo ao tema: – O interesse é a medida
das ações em juízo.
Citaciologia: – Se criarmos muitos interesses, será interesse de todos salvar-nos (Jacinto Benavente,1866–1954). Nas lutas sociais, de que resulta o direito, ou por antecipada, ou por
simultânea concessão, ou, ainda, ditado pela facção vencedora, – raramente é o interesse mais
geral que se acha em lide. Nas paredes, lock-outs etc., que logram proveitos momentâneos
e muitas vezes ilusórios, o que consegue é o direito do grupo potencial ou efetivamente mais forte. Mas, na refrega, pode ser lesado o interesse coletivo, que se não confunde com o dos dois grupos. Se subirmos a escada social, podemos desenvolver o mesmo raciocício relativamente às
guerras (Pontes de Miranda, 1892–1979).
Filosofia: a Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da grupalidade; o holopensene da coletividade;
o holopensene da macropensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; o holopensene cósmico; o holopensene da jurisprudência
cosmoética; o holopensene grupal da Paradireitologia; o materpensene cosmoético.
Fatologia: o interesse coletivo; o interesse público do Direito Constitucional e Administrativo; o Direito como meio para consecução da justiça social, do bem comum e do bem-estar coletivo; as reações contra o individualismo jurídico exacerbado e funestas consequências, a partir
do final do Século XIX; a ampliação das atividades assumidas pelo Estado e outras entidades tidas como de interesse público, para atender às necessidades coletivas; a ampliação do conceito de
serviço público; a crescente preocupação com os direitos difusos, como o ambiente, o patrimônio
histórico e artístico; a supremacia do interesse coletivo sobre os individuais; a inexistência de direito individual podendo ser usufruído de modo ilimitado ou absoluto; as limitações dos direitos
individuais para evitar prejuízos de outros direitos particulares e da coletividade; a indisponibilidade do interesse coletivo; os poderes legais ou regulamentares da Administração, de intervir, de
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policiar, visando atender ao interesse geral, insuscetível de ser superado pelo individual; o caráter
instrumental da pessoa administradora; o caráter de poder-dever das atribuições vinculadas da
Administração; a irrenunciabilidade do exercício das competências outorgadas à Administração;
o exercício dos poderes decorrentes da hierarquia; a impossibilidade de promover liberalidades
com o dinheiro público; o direito das gerações futuras à sustentabilidade; o interesse econômico;
o interesse moral ou imaterial; a audiência pública para ouvir pessoas experientes em determinada
matéria de relevante interesse público; a liberdade de imprensa; o altruísmo; a lealdade; o compromisso; o envolvimento; a responsabilidade individual pelas próprias regras de comportamento,
em simbiose com a coletividade humana e a natureza; o diálogo; o “eu” absorvido pelo “nós”; as
consequências deletérias para a sociedade japonesa pelo viver exclusivamente no “modo coletivo”; o desinteresse pelas questões coletivas ou públicas ligadas com o bem comum; a improbidade administrativa; o individualismo generalizado a impelir-se a pensar somente no próprio interesse ou bem-estar; o fanatismo; a ideologia; o paroquialismo; a imposição; o foco na esfera privada reduzindo a Humanidade aos mais próximos; a barganha vergonhosa do cargo público em
troca de apoio político; o desvio do dinheiro público em benefício individual; o emprego do cargo
público para promoção pessoal ou perseguição de adversários políticos; a Humanidade do Século
XX e as tendências autodestrutivas das armas atômicas e biológicas; o envio da força pública
americana ao Iraque, paga pelos contribuintes, na defesa de interesses de corporações petrolíferas
privadas; a “judicialização da vida”, após a Constituição Federal Brasileira de 1988; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o Conselho dos 500 na Cognópolis, em
Foz do Iguaçu, Paraná; os conselhos da União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais
(UNICIN) contribuindo para a integração da CCCI; a ausência de critérios universalistas nas decisões
do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU); a união de esforços de grande
parte da comunidade internacional, acima dos interesses nacionais, nas lutas contra o terrorismo, o genocídio e outros delitos graves; os direitos de terceira geração, desconhecendo fronteiras, voltados
à proteção ambiental, à paz, à manipulação genética, à qualidade de vida; o Estado Mundial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autoconscientização multidimensional (AM) quanto ao paracontexto e parafatos relacionados à coletividade;
a heterassedialidade grupal; a reurbex visando ao interesse coletivo do planeta Terra; o Paradireito; a parapercepção da intencionalidade de todas as consciências do grupo; a Central Extrafísica
da Fraternidade (CEF); a autoconscientização paracomunitária; o respeito teático pelo nível evolutivo de todas as consciências; a parajustiça dos evoluciólogos; a Paradireitologia atuando em todo o Cosmos (parajurisdições); o paracosmopolitismo; as pararreurbanizações; o preceito parassociológico; a paracoletividade; as paraleis enquanto elemento normatizador do convívio policármico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos esforços individuais em prol das metas grupais;
a percepção do sinergismo do grupo evolutivo; o incremento dos talentos individuais no sinergismo grupal; o sincronismo dos esforços pessoais e grupais; o autossinergismo evolutivo; o sinergismo consciencialidade-grupalidade.
Principiologia: o princípio da evolutividade grupal; o princípio de a gestão participativa gerar maior rendimento evolutivo; o princípio da responsabilidade grupal; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade; o princípio da
transparência; o princípio de todos os bens coletivos serem escassos; a observância do princípio
da supremacia do interesse público no momento da elaboração de leis e regulamentos e da consecução em concreto desses normativos; a vinculação do administrador ao princípio da supremacia
do interesse coletivo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a Conviviologia aperfeiçoando
o código grupal de Cosmoética (CGC); a exemplaridade do código grupal de Cosmoética da
CCCI; o uso do código grupal de Cosmoética (CGC) reforçando a retilinearidade pensênica uni-
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versal; o código da Moral Cósmica fundamentando o traslado consciencial interplanetário compulsório; os códigos de Ética; o código de Defesa do Consumidor.
Teoriologia: a teoria da Administração Conscienciológica; a teoria da Gestão Participativa; a teoria das relações humanas; as teorias sobre a dinâmica grupal; a teoria da coevolução; a teoria da interprisão grupocármica demonstrando as consequências dos erros coletivos.
Tecnologia: a técnica da convivialidade sadia; as técnicas paradiplomáticas; a técnica
da democracia direta; a técnica do trabalho compartilhado; a técnica da incorruptibilidade cosmoética; a técnica da jurisprudência social; as técnicas de organização da vida comunitária.
Voluntariologia: os voluntários da Conscienciologia atuando nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) em benefício tarístico e evolutivo da coletividade; os voluntários administradores das ICs.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoconscienciologia; o laboratório conscienciológico da Paradiplomacia; a coletividade como laboratório pessoal.
Colegiologia: o Colégio Invisível do Universalismo; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio
Invisível da Grupalidade; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invísivel dos Admnistradores.
Efeitologia: os efeitos sadios da autolimitação de direitos pessoais para os interesses
coletivos; os efeitos grupocármicos do abuso no exercício de direitos individuais ou grupais.
Neossinapsologia: as neossinapses sadias geradas pela vivência da grupalidade cosmoética.
Ciclologia: o ciclo das oportunidades evolutivas desperdiçadas pela falta de grupalidade cosmoética.
Enumerologia: a grupalidade; o bem comum; a transindividualidade; o comprometimento; a interconfiança; a liderança; a coparceria. O interesse individual; o interesse privado;
o interesse grupal; o interesse geral; o interesse econômico; o interesse social; o interesse público.
Binomiologia: o binômio ação individual–reverberação coletiva; o binômio individualidade-grupalidade; o binômio paradireito-paradeveres; o binômio liberdade-autoridade; o binômio ação-reação; o binômio legitimidade-coação; o binômio autoconsciencialidade-grupalidade;
o binômio Direito ultima ratio–Paradireito prima ratio.
Interaciologia: a interação comunicação–administração conscienciológica; a interação
líder-liderado; a interação princípios individuais de conduta–ordenamento social positivo.
Crescendologia: o crescendo tribalismo-nacionalismo-universalismo.
Polinomiologia: o polinômio experiência-sabedoria-competência-prudência-liderança;
o polinômio indivíduo–grupo familiar–grupo profissional–Humanidade.
Antagonismologia: o antagonismo interesse egoico / interesse público; o antagonismo
liberdade / controle social; o antagonismo aglomeração humana / grupo evolutivo; o antagonismo grupos opositivos conflitivos / grupos evolutivos pacificadores.
Paradoxologia: o paradoxo de os cidadãos ficarem combatendo os demais em nome das
respectivas questiúnculas enquanto persiste a ausência de consenso coletivo; o paradoxo de
o congestionamento de lides no Poder Judiciário levar à ausência da eficácia geral da justiça
ante o não atendimento das demandas em tempo hábil; o aparente paradoxo de o interesse coletivo não ser a mera soma dos interesses individuais; o paradoxo de a paz universal estar subordinada à paz individual.
Politicologia: a democracia cosmovisiológica; a democracia direta; a paradireitocracia;
a Paradireitologia aplicada na Política Administrativa; a política ambiental; a política dos direitos
fundamentais; a política da evolução grupal.
Legislogia: a lei do maior esforço comunitário; a lei de Gérson.
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Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a gregariofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia;
a cosmoeticofilia; a neofilia.
Fobiologia: a conviviofobia; a sociofobia; a gregariofobia; a cosmoeticofobia; a grupofobia; a heterocriticofobia; a administrofobia.
Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome da dispersão consciencial grupal.
Maniologia: a egomania; a fracassomania; a patomania.
Holotecologia: a gregarioteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a consciencioteca;
a administroteca; a socioteca; a poliglotismoteca.
Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Mesologia; a Grupocarmologia; a Politicologia; a Intrafisicologia; a Cosmoeticologia;
a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o cidadão; o consumidor; o administrador; o gestor aglutinador; o coordenador; o exemplarista; o supervisor; o diretor; o líder cosmoético; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo;
o duplista; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o evoluciente; o reciclante existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessita; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a cidadã; a consumidora; a administradora; a gestora aglutinadora; a coordenadora; a exemplarista; a supervisora; a diretora; a líder cosmoética; a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista;
a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga;
a duplista; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a evoluciente; a reciclante existencial; a maxidissidente ideológica; 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.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens convivens; o Homo
sapiens democraticus; o Homo sapiens gestor.
V. Argumentologia
Exemplologia: interesse coletivo básico = o praticado no âmbito nacional possibilitando
o exercício dos direitos individuais fundamentais visando ao bem comum; interesse coletivo
avançado = o praticado no âmbito do Estado Mundial possibilitando o exercício dos direitos individuais fundamentais visando ao melhor para todos.
Culturologia: a cultura da gestão participativa; a cultura da convivialidade sadia;
a cultura do colegiado democrático; a cultura do exemplarismo cosmoético; a cultura da interassistencialidade na prática.
Reflexão. Ainda se constata na Terra (Ano base: 2015) focos de exacerbação perniciosa
de nacionalismos e respectivos subprodutos ao modo de hooligans, skinheads e limpezas étnicas.
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Nações beligerantes necessitam de “inimigos” ou de “Império do Mal” contra quem lutar.
É o “nós” contra “eles”. A evolução da coletividade advirá do esclarecimento amplo do significado e do poder da Cosmoética, do Paradireito e da Megafraternidade.
Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 16 tipos
de entidades públicas ou privadas onde se pode exercitar, com equilíbrio e discernimento, a predominância do interesse coletivo sobre o particular:
01. Associações classistas.
02. Associações comunitárias.
03. Associações profissionais.
04. Associações recreativas.
05. Comunidades de nações.
06. Condomínios.
07. Cooperativas.
08. Estados.
09. Instituições Conscienciocêntricas.
10. Municípios.
11. Nações.
12. Órgãos públicos.
13. Partidos políticos.
14. Sindicatos.
15. Sociedades civis.
16. Sociedades comerciais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 interesse coletivo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atendimento público multidimensional: Interassistenciologia; Neutro.
02. Autovisão coletiva: Cosmovisiologia; Neutro.
03. Coletivo conscienciológico: Grupocarmologia; Neutro.
04. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
05. Dano moral: Paradireitologia; Nosográfico.
06. Gestão de conflitos: Paradireitologia; Homeostático.
07. Gestão participativa: Administraciologia; Neutro.
08. Grupalidade cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
09. Interesse transempresarial: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Princípio da equanimidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
15. Recin grupal: Grupocarmologia; Homeostático.

O PREDOMÍNIO DO INTERESSE COLETIVO SOBRE
O PARTICULAR, EXERCIDO COM COSMOÉTICA, CONDUZ
AO BEM-ESTAR GERAL. O AUTORITARISMO ESTATAL
OU PRIVADO PREJUDICA OS DIREITOS FUNDAMENTAIS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, ao fazer valer direitos individuais, leva em conta
o interesse coletivo? Utiliza com discernimento os bens e serviços públicos?
Bibliografia Específica:
1. Di Prieto, Maria Sílvia Zanella; Direito Administrativo; 938 p.; 18 caps.; 140 seções; 24,5 x 17,5 x 5 cm;
br.; 26ª Ed.; Editora Atlas; São Paulo, SP; 2013; páginas 36 a 38 e 65 a 67.
2. Miranda, Francisco Cavalcanti Pontes de; Sistema de Ciência Positiva do Direito; 4 Vols.; Tomo IV; Parte
II, 5 caps.; Parte III, 6 caps.; 520 p.; 23,5 x 16,5 cm; br.; 2ª Ed.; Bookseller Editora e Distribuidora; Campinas, SP; 2005;
página 362.
3. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 150.
4. Zohar, Danah; & Marshall, Ian; Sociedade Quântica: A Promessa Revolucionária de uma Liberdade
Verdadeira; 424 p.; 14 caps.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Editora Best Seller; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 34, 116, 131,
159 e 253.

R. M. C.

Enciclopédia da Conscienciologia

13208

INTERESSE TRANSEMPRESARIAL
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O interesse transempresarial é a autovivência racional, por parte da conscin lúcida, intermissivista, cognopolita, tenepessista, homem ou mulher, da atenção, do autodesempenho e da autodedicação às atividades grupais, ao mesmo tempo, da empresa ou instituição
conscienciocêntrica e aos trabalhos pessoais, interassistenciais, da consecução da proéxis ou maxiproéxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo interesse vem do idioma Latim, interest, “importar; ser do interesse de”. Surgiu no Século XV. O prefixo trans deriva também do idioma Latim, trans, “além
de; para lá de; depois de”. O termo empresarial procede do idioma Italiano, impresario, “aquele
que assume a responsabilidade de alguma empresa”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 01. Objetivo transempresarial. 02. Meta transempresarial. 03. Motivação transempresarial. 04. Interesse transinstitucional. 05. Objetivo transinstitucional. 06. Meta
transinstitucional. 07. Motivação transinstitucional. 08. Materpensene pessoal transempresarial.
09. Materpensene pessoal transinstitucional. 10. Empenho transempresarial.
Neologia. As 3 expressões compostas interesse transempresarial, interesse transempresarial mínimo e interesse transempresarial máximo são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 01. Interesse empresarial. 02. Objetivo empresarial. 03. Meta empresarial. 04. Motivação empresarial. 05. Interesse institucional. 06. Objetivo institucional.
07. Meta institucional. 08. Motivação institucional. 09. Materpensene pessoal empresarial. 10.
Materpensene pessoal institucional.
Estrangeirismologia: o Administrarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às prioridades evolutivas, proexológicas, pessoais e grupais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Justifiquemos os interesses.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento evolutivo; os ortopensenes;
a ortopensenidade.
Fatologia: o interesse transempresarial; o interesse material; o interesse consciencial;
o motor da vontade; o megafoco da intenção; os centros de interesse; a carreira profissional pessoal; o voluntariado pessoal; a autoversatilidade funcional.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo automotivação-qualificação-produção; o sinergismo autodiscernimento–cognição–trabalho intelectual; o sinergismo emocionalidade–psicomotricidade–tabalho braçal.
Principiologia: o princípio da autopesquisa administrativa; o princípio do interesse empresarial.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de ética empresarial;
o código grupal de cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria do amparo funcional; a teoria do amparo grupal.
Tecnologia: as técnicas cosmoéticas do autorrendimento evolutivo; a técnica da autorganização intelectual.
Voluntariologia: o Curso de Imersão na Identificação das Diretrizes da Proéxis
(APEX).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Cosmoética.
Efeitologia: os efeitos da automotivação na produtividade da empresa; os efeitos da
exemplificação na homeostase organizacional; os efeitos das rotinas úteis sobre os hábitos
grupais.
Ciclologia: o ciclo existencial estudo-aperfeiçoamento-profissionalização; o ciclo existencial voluntariado–profissional especializado–empresário.
Enumerologia: a Instituição Conscienciocêntrica: Voluntariologia; a Empresa Conscienciológica: Conscienciologia; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional:
Conviviologia; o princípio da prioridade compulsória: Megapriorologia; o princípio da empatia
evolutiva: Maxiproexologia; o trinômio automotivação-trabalho-lazer: Autodiscernimentologia;
a Ficha Evolutiva Pessoal: Autevoluciologia.
Binomiologia: o binômio empresa-empresário; o binômio IC-voluntário; o binômio autointeresse-interassistencialidade.
Interaciologia: a interação CCCI-CCCE; a interação ICs-ECs.
Crescendologia: o crescendo responsabilidade-automotivação.
Trinomiologia: o trinômio profissão–pé-de-meia–autoproéxis; o trinômio compra-venda-doação.
Polinomiologia: o polinômio tudo-simultaneamente-aqui-agora.
Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;
o antagonismo conscin large / conscin miserê.
Politicologia: a democracia; a interassistenciocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia;
a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da Economia de males; a lei da necessidade; a lei da maxiproéxis
grupal.
Filiologia: a neofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a criticofobia; a sociofobia; a autocriticofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome de Amiel; a síndrome da despriorização; a síndrome da mediocricação.
Maniologia: a megalomania; a nostomania.
Mitologia: a megamitologia materialista; a desmitificação dos mitos eletronóticos.
Holotecologia: a experimentoteca; a proexoteca; a evolucioteca; a maturoteca; a prioroteca; a convivioteca; a gregarioteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autoproexologia; a Autodiscernimentologia;
a Automaturologia; a Autopriorologia; a Autocriteriologia; a Invexologia; a Recexologia; a Evoluciologia; a Autodeterminologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-
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ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens transempresarialis; o Homo sapiens interassistens;
o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens megagestor; o Homo sapiens conviviologus;
o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens cognopolita.
V. Argumentologia
Exemplologia: interesse transempresarial mínimo = o do empresário, homem ou mulher,
somente iniciando as atividades interassistenciais proexológicas na meia-idade, a partir da reciclagem existencial (recéxis); interesse transempresarial máximo = o do empresário, homem ou mulher, tendo iniciado as atividades interassistenciais proexológicas, ainda na mocidade, a partir da
inversão existencial (invéxis).
Culturologia: a cultura geral; os elos culturais; a bagagem cultural.
Taxologia. À luz da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 10 realizações pessoais, transempresariais, mais comuns, desenvolvidas concomitantemente, ou em coexistência pacífica, produtiva, entre instituições e interassistencialidades, pela conscin autolúcida, intermissivista, cognopolita, polivalente:
01. EV pessoal: o estado vibracional profilático e interassistencial.
02. Sinalética parapsíquica pessoal.
03. Invéxis pessoal: a vivência da técnica da inversão existencial.
04. Tenepes: a tarefa energética, pessoal, assistencial, diária.
05. Extrapolacionismo parapsíquico pessoal.
06. Ofiex pessoal: a oficina extrafísica ativa.
07. Megagescon pessoal: a megagestação consciencial ou obra-prima escrita.
08. Desperticidade pessoal: a conquista da desassedialidade permanente total.
09. Jubileu evolutivo pessoal.
10. Ficha Evolutiva Pessoal: a expansão do saldo positivo da própria FEP.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o interesse transempresarial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
02. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
03. Coexistência institucional: Conscienciocentrologia; Neutro.
04. Compatibilidade automotivação-trabalho: Experimentologia; Homeostático.
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Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
Gargalo operacional: Experimentologia; Homeostático.
Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.
Instituição Conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
Interesse: Autodiscernimentologia; Neutro.
Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia; Homeostá-

tico.
11. Proexograma: Proexologia; Homeostático.
12. Subsunção proexológica: Maxiproexologia; Neutro.

O INTERESSE TRANSEMPRESARIAL DEVE SER CONSIDERADO RACIONALMENTE, E, QUANDO POSSÍVEL, VIVIDO, A PARTIR DA FASE DA MOCIDADE INTRAFÍSICA, PELA CONSCIN LÚCIDA, INTERMISSIVISTA, COGNOPOLITA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se despertou para a condição do interesse transempresarial? Já vive as duas condições – de empresário, em si, e de voluntário, em si – ao mesmo tempo?
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INTEREXISTENCIALIDADE LÚCIDA
(SERIEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interexistencialidade lúcida é a condição avançada de a conscin intermissivista, homem ou mulher, obter conhecimento acerca de retroexistências pessoais, alheias e / ou
grupais (personalidades consecutivas) a fim de calibrar o ponteiro da bússola paracerebral (Intraconscienciologia), qualificar a consecução maxiproexológica atual (Interconscienciologia) e expandir a cosmovisão seriexológica (Paraconscienciologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra existencial procede do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de
existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Apareceu no Século XIX. O vocábulo lúcido provém do idioma Latim, lucidus, “luminoso;
luzente; radioso; nítido; claro; evidente; manifesto”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Seriexialidade lúcida. 02. Serialidade existencial lúcida. 03. Entrosamento interexistencial lúcido. 04. Elo holobiográfico teático. 05. Vivência da personalidade
consecutiva autoconsciente. 06. Consciencialidade contínua intervidas. 07. Revezamento cognitivo intersomático. 08. Ciclo multiexistencial rememorado. 09. Ciclo evolutivo desvendado. 10.
Evoluciologia Lúcida.
Arcaismologia: a metempsicose.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados da palavra existência:
existencial; existencialidade; existencialismo; existencialista; existencialística; existencialístico;
Existenciologia; existente; existir; interexistencial; interexistencialidade; Interexistenciologia;
interexistenciológica; interexistenciológico.
Neologia. As 3 expressões compostas interexistencialidade lúcida, interexistencialidade
lúcida precoce e interexistencialidade lúcida tardia são neologismos técnicos da Seriexologia.
Antonimologia: 01. Vida humana trancada. 02. Restringimento consciencial. 03. Hipomnésia retrocognitiva. 04. Amaurose seriexológica. 05. Ciclo multiexistencial ignorado. 06.
Ciclo evolutivo determinístico. 07. Religiosidade. 08. Criacionismo. 09. Intrafisicalidade. 10.
Materiologia.
Estrangeirismologia: o aide-mémoire consciencial; a memorabilia seriexológica.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Holomemoriologia Teática.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares capazes de sintetizar o tema:
– Seriéxis: Multiconsecutivologia Coletiva. Autorretrocognitor: holobiógrafo pessoal.
Coloquiologia: as encadernações autoconscientes.
Filosofia: a Holofilosofia Teática.
Unidade: a unidade de medida da seriéxis é o Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Seriexologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os
seripensenes; a seripensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os rastros pensênicos holobiográficos; a investigação
teática das fôrmas holopensênicas enquanto gatilhos retrocognitivos capazes de iniciar a interexistencialidade lúcida; o confronto entre o materpensene da retropersonalidade e o da personalidade
consecutiva; a saturação holopensênica consciente ocasionada pelas pesquisas constantes da Interexistenciologia; o holopensene pessoal da autevolutividade cosmoética autoconsciente.
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Fatologia: o resultado maxiproexológico das pesquisas interexistenciais; a descoberta teática das proéxis vinculadas; a maxiqualificação do interesse perante os compassageiros evolutivos; a identidade interconsciencial (grupal) potencializada pelo interesse investigativo em comum; a formação das equipins técnicas denotando a grupocarmalidade intelectual prévia e a equipex intermissiva; as repercussões intrafísicas multímodas da Passadologia; os valores conscienciais interexistenciais cotejados; o aprofundamento da compreensibilidade quanto à inteligência
proexológica teática (megafocagem consciencial); o aumento do número de variáveis de análise
para definir a atual Autopriorologia Proexológica; a cosmovisão seriexológica promovendo
o egocídio crescente; a materialização das verpons seriexológicas; o entrelinhamento gesconológico secular; a estilística grafopensênica milenar; a intertextualidade multiexistencial pessoal.
Parafatologia: a interexistencialidade lúcida; a lucidez quanto ao parafenômeno da personalidade consecutiva (pessoal e / ou alheia); o entrosamento intervidas de adrede; a parapercuciência quanto aos elos holobiográficos; a assunção teática da multiexistencialidade; a fundamentação paracientífica do paradigma consciencial; os preâmbulos da cosmovisão holobiográfica;
o aumento da seriedade pessoal ante à serialidade existencial; a redescoberta atual das amizades
raríssimas pretéritas; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático favorecendo as retrocognições assistidas; a comparação ponderada entre os palcos existenciais pretéritos e os atuais;
as retrovidas e o paraplanejamento proexológico (intermissivo) embasando a ribalta da vida presente; as paraperquirições na parapsicoteca vincando lições holobiográficas pessoais e alheias
(Paraprofilaxiologia); o contexto social pretérito influenciando na constituição do autotemperamento; a repercussão multidimensional da informação retrocognitiva; a interexistencialidade lúcida qualificando a relação com os erros e acertos, pessoais e alheios (Holomaturologia); a transverponidade interassistencialmente aplicada; as parassincronicidades interatuantes em crescendum
na conscin multiproexista capaz de entrosar a vida crítica com a atual; a identificação da retrossenha pessoal; o caminhar lento, porém consciente e ascendente pela espiral evolutiva; a desperticidade enquanto ponto de virada na Autevoluciologia; a interexistencialidade lúcida na condição
de gazua para compreensão e vivência do fluxo do Cosmos (maxinteração evolutiva) através da
Sincronologia Teática.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Genética-Paragenética; o sinergismo Liderologia-Liberologia; o sinergismo autorreflexão-autocorreção-autocompléxis; o sinergismo pés na rocha–
–mentalsoma no Cosmos; o sinergismo voluntariado-docência-tenepes-autorado; o sinergismo
autoconscientização seriexológica–intercompreensibilidade; o sinergismo livro-tares.
Principiologia: o princípio da manutenção cognitiva interexistencial (Paracerebrologia).
Codigologia: o atual código pessoal de Cosmoética (CPC) comparado ao autorretrocódigo de conduta existencial.
Teoriologia: a teoria dos critérios dos ciclos multiexistenciais.
Tecnologia: as técnicas de pesquisas retrocognitivas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia.
Efeitologia: o efeito maxiproexológico da personalidade consecutiva lúcida.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da cosmovisão holobiográfica.
Ciclologia: o ciclo das faixas etárias; o ciclo biológico; os 5 ciclos; o Ciclo Multiexistencial Pessoal entrosado ao Ciclo Multiexistencial Grupal (CMG); o ciclo dependência interprisional–interdependência libertária; o ciclo holobiográfico assedialidade-desperticidade; o ciclo
interexistencial belicismo-pacifismo.
Enumerologia: a intersomaticidade seriexológica; a grupalidade seriexológica; a transdisciplinaridade seriexológica; o multiculturalismo seriexológico; a cosmovisão seriexológica;
a pangrafia seriexológica; a omnicognição seriexológica.
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Binomiologia: o binômio soma-psicossoma; o binômio memória-lucidez; o binômio holopensene ambiental–materpensene individual; o binômio ego atual–retroego; o binômio memória-consciência; o binômio proéxis-seriéxis; o binômio Historiografia-Seriexologia; o binômio
serialidade multiexistencial–afinidade grupocármica.
Interaciologia: a interação intermissão lúcida–inversão existencial; a interação Parageneticologia-Memoriologia.
Crescendologia: o crescendo do acesso holomnemônico; o crescendo evolutivo satélite
de assediador–líder interassistencial; o crescendo ciclo holorressomático–ciclo mentalsomático.
Trinomiologia: o trinômio (trio) inversor-epicon-autorretrocognitor; o trinômio retroexistência-intermissão-neoexistência; o trinômio mentalsomático retrocognição-desperticidade-verponogenia; o trinômio família nuclear–família profissional–família consciencial.
Polinomiologia: o polinômio soma-psicossoma-energossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo autocrítica retrocognitiva / autopromoção seriexológica.
Paradoxologia: o paradoxo de o biografema (Detalhismologia) poder revelar a raiz holobiográfica da consciência (Cosmovisiologia); o paradoxo de a consciência precisar dominar
a Holorressomatologia para poder liberar-se dela (Policonscienciologia).
Politicologia: a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei do maior esforço retrocognitivo.
Filiologia: a autopesquisofilia; a proexofilia; a parapercepciofilia; a criticofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a lucidofilia.
Fobiologia: o combate à tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome das falsas memórias.
Holotecologia: a parapsicoteca; a experimentoteca; a ciencioteca; a autocriticoteca; a logicoteca; a convivioteca; a argumentoteca; a mnemoteca; a cosmoeticoteca; a seriexoteca.
Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Parapercucienciologia; a Paralucidologia; a Holomemoriologia; a Paracerebrologia; a Mentalsomatologia; a Parageneticologia; a Para-Historiografologia; a Proexologia; a Cronoevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a autocobaia seriexológica; o ser desperto; a semiconsciex.
Masculinologia: o agente autorretrocognitor; o atacadista consciencial; o investigador-ator; o pesquisador-sensitivo; o homem racional; o voluntário assistencial; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o seriexólogo.
Femininologia: a agente autorretrocognitora; a atacadista consciencial; a investigadora-atriz; a pesquisadora-sensitiva; a mulher racional; a voluntária assistencial; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; 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
cotherapeuticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens
conscientiologus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: interexistencialidade lúcida precoce = a assunção de personalidade consecutiva pelo inversor, homem ou mulher, na fase preparatória da proéxis; interexistencialidade
lúcida tardia = a assunção de personalidade consecutiva pelo geronte, homem ou mulher, na fase
acabativa da proéxis.
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Culturologia: a cultura da Autoconscientização Seriexológica.
Retropesquisa. Atinente à Paratecnologia, as investigações concernentes às pesquisas
para-históricas da personalidade consecutiva podem ser encaminhadas, inicialmente, a partir de
duas técnicas convergentes, elencadas na ordem funcional pelas especialidades afins:
1. Intraconscienciologia: o cotejo de 100 variáveis adstritas ao temperamento da conscin atual e da retroconscin-alvo através da técnica do espelhamento interexistencial objetivando
comprovar ser a mesma consciência portando 2 corpos em épocas distintas (manutenção cognitiva intersomática).
2. Interconscienciologia: o mapeamento qualiquantitativo multidimensional dos contatos pessoais atuais e da retroconscin-alvo através da técnica do parassociograma, visando reencontrar tais consciências (retroamizades e retrodesafetos) na atualidade e qualificar tais vínculos.
Especialista. Consoante à Parapedagogia, o seriexólogo, homem ou mulher, é a conscin
intermissivista lúcida especializada no parafenômeno da personalidade consecutiva (unidade) objetivando alcançar o megadiscernimento quanto ao Maximecanismo Evolutivo Interassistencial
grupal (todo).
Cosmovisão. Considerando a amplitude das pesquisas holobiográficas, cabe ao seriexólogo, então, buscar tornar-se especialista teático em, dentre outros, 50 temas conscienciológicos
ou verpons tarísticas elencadas alfabeticamente a seguir:
01. Acerto grupocármico (Holocarmologia).
02. Agente retrocognitor inato (Profilaxiologia).
03. Amizade raríssima (Ortoconviviologia).
04. Amortização evolutiva (Liberologia).
05. Assediador extrafísico (Nosoconviviologia).
06. Atrator ressomático (Liderologia).
07. Autoconscienciometria (Atributologia).
08. Autoconsciencioterapia (Terapeuticologia).
09. Automimese consciencial (Mesmexologia).
10. Binômio equipin-equipex (Equipexologia).
11. Casal incompleto (Conviviologia).
12. Comitê de pararrecepção (Dessomatologia).
13. Comunex avançada (Parageopoliticologia).
14. Dejaísmo retrocognitivo (Dejaismologia).
15. Despedida pré-ressomática (Ressomatologia).
16. Dragona parapsíquica (Estigmologia).
17. Duplocarma (Duplismologia).
18. Fôrma holopensênica (Holopensenologia).
19. Identidade extra (Paronomasticologia).
20. Intermissão prolongada (Intermissiometrologia).
21. Interprisão grupocármica (Grupocarmologia).
22. Macrossomaticidade (Somatologia).
23. Materpensene pessoal (Materpenseologia).
24. Memória contínua (Holomnemossomatologia).
25. Miniproéxis (Proexometrologia).
26. Ofiex (Interdimensiologia).
27. Palimpsesto consciencial (Parageneticologia).
28. Pangrafia grupocármica (Multiparafenomenologia).
29. Paracaptação retrocognitiva (Leiturologia).
30. Paramicrochip (Paratecnologia).
31. Parapsicoteca (Para-Historiologia).
32. Parassociograma (Parassociologia).
33. Parexcursão interplanetária (Universalismologia).
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Polineurolexicalidade (Paraneurolexicologia).
Preintermissiologia (Complexiologia).
Prematernologia (Extraterrestriologia).
Projeção do adeus (Projeciologia).
Refém da autocognição (Autocogniciologia).
Retrossenha pessoal (Seriexologia).
Retrovida crítica (Intrafisicologia).
Sincronicidade (Parassincronologia).
Síndrome da abstinência da Baratrosfera (Baratrosferologia).
Síndrome da autossantificação (Enganologia).
Síndrome da ectopia afetiva (Psicossomatologia).
Síndrome do ostracismo (Politicologia).
Teleobiotipologia (Retrossomatologia).
Tenepes (Interassistenciologia).
Transmigrex (Reurbexologia).
Trio ínsito (Multimemoriologia).
Verponografia (Neocogniciologia).

Interdisciplinaridade. Sob a ótica da Orismologia, eis listadas alfabeticamente, 15 ciências conscienciológicas convergentes aos estudos da personalidade consecutiva aqui dispostas
a fim de ampliar a compreensão e cosmovisão do tema em foco:
01. Autorrevezamentologia.
02. Cronoevoluciologia.
03. Holobiografologia.
04. Holocarmologia.
05. Holomnemossomatologia.
06. Holorressomatologia.
07. Intermissiologia.
08. Multiproexologia (multicompléxis).
09. Paradireitologia.
10. Parageneticologia.
11. Para-Historiografologia.
12. Parassociologia.
13. Retrocogniciologia.
14. Seriexologia.
15. Temperamentologia.
Corolário. Nesse contexto e observando a Definologia, pode-se entender ser a Interexistenciologia Lúcida a especialidade paracientífica da Conscienciologia dedicada às pesquisas específicas da personalidade consecutiva autoconsciente e respectivas consequências daí derivadas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interexistencialidade lúcida, 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. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
04. Autoidentificação seriexológica: Seriexologia; Neutro.
05. Benefício da autorretrocognoscibilidade: Autosseriexologia; Homeostático.
06. Ciclo multiexistencial pessoal: Seriexologia; Neutro.
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15.
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Detalhamento retrocognitivo: Seriexologia; Homeostático.
Efeito da autosseriexialidade: Seriexologia; Neutro.
Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
Megacalibragem intraconsciencial: Autopesquisologia; Homeostático.
Palimpsesto consciencial: Parageneticologia; Neutro.
Paragenética retrossomática: Holobiografologia; Neutro.
Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.
Seriéxis alheia: Seriexologia; Neutro.
Verpon retrocognitiva: Verponologia; Homeostático.

A INTEREXISTENCIOLOGIA LÚCIDA É A ESPECIALIDADE
CONSCIENCIOLÓGICA CAPAZ DE GERAR A COSMOVISÃO
HOLOBIOGRÁFICA E A AUTORRESPONSABILIZAÇÃO PROEXOLÓGICA PARA OS RETROCOGNITORES AUTÊNTICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite, sinceramente, os benefícios das pesquisas teáticas da interexistencialidade lúcida? Quanto esforço holossomático tem dispendido nesse
sentido? Há quanto tempo?
Bibliografia Específica:
1. Cordioli, Cesar; Personalidade Consecutiva e Tenepes; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 16;
N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 citação; 1 E-mail; 8 enus.; 4 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2012; páginas 18 a 27.
2. Fernandes, Pedro; Autorrevezamento Existencial: Entrosamento Interexistenciológico Lúcido; Artigo;
Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 16; N. 3; Seção: Artigo Original; 1 E-mail; 14 enus.; 1 nota; 1 ref.; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2012;
páginas 286 a 295.
3. Leimig, Roberto; Releitura Autobiográfica; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15; S-1; Seção:
Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 20 enus.; 3 filmes; 2 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011; páginas 171 a 185.
4. Idem; Tenepes: Esteio da Prospecção Seriexológica; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 16;
N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 5 casos; 1 E-mail; 20 enus.; 1 tab.; 2 filmes; 21 refs.; 1 webgrafia; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2012;
páginas 28 a 39.
5. Rossa, Dayane; Relação entre Seriéxis, Proéxis e Reciclagem Intraconsciencial; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11; S-1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 9 enus.; 18 refs.; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Fevereiro, 2007; páginas 57 a 64.

P. F.
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INTERIOROSE
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interiorose é a qualidade, condição ou estado cronicificado do interiorota, homem ou mulher, superradicado e circunscrito a pequeno burgo, seja aldeia, bairro, subúrbio
retirado ou área rural, do Interior do país, sem coragem nem estímulos para encarar a cosmovisão
da vida além desse limite acanhado.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo interior deriva do idioma Latim, interior, “íntimo, recôndito”. Surgiu no Século XV. O sufixo ose vem do idioma Grego, osis, designando “doença; Patologia; processo”.
Sinonimologia: 1. Mentalidade interiorana. 2. Microvisão da vida. 3. Paroquialidade;
paroquialismo. 4. Antiglobalização; antiuniversalismo.
Neologia. Os 5 vocábulos interiorose, mininteriorose, megainteriorose, antinteriorose
e interiorota são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Abertismo consciencial; antibairrismo; antinteriorose. 2. Cosmovisão da vida. 3. Cosmopolitismo; globalização. 4. Universalismo. 5. Aldeia global.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: os minipensenes; a minipensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os inferopensenes; o micro-holopensene; a autopensenidade limitada.
Fatologia: a interiorose; o bairro; a tribo; a interiorose fidalga; a zona de conforto uterina bem conhecida; a solução regressiva infantil; o umbigão; a Natureza; a atmosfera bucólica;
o cenário campestre; a paisagem verde; os artesanatos; os subníveis; as automimeses dispensáveis; os tradicionalismos bolorentos; as simpatias ancestrais; as idiossincrasias; o encaramujamento pessoal; o superrestringimento intrafísico; o regionalismo umbilicocêntrico; a ausência de
reciclagens existenciais consecutivas; o deixar como está para ver como fica; o coronelismo;
a caipiragem; a caipirada; a matutice; a matutagem; a pequenineza; o mundinho pessoal de vistas
curtas; a idiotia rural; o bucolismo analfabeto; o acaipiramento; a debilidade mental provinciana;
o burgo; a minipátria; a inframentalidade autolimitante; a autofossilização; a simploriedade; a monodotação consciencial; a apriorismose; a microvisão; a monovisão; a paroquialidade; a antiastronáutica; a anticidadania cósmica.
Parafatologia: a falta da sinalética energética autoconsciente; a sensibilidade parapsíquica do mato; o autencapsulamento.
III. Detalhismo
Efeitologia: o efeito casulo.
Enumerologia: o paroquialismo; o provincianismo; o tribalismo; o localismo; o medievalismo; o paleoconservantismo; o fossilismo; o misoneísmo; o imobilismo; o ufanismo; o bairrismo;
o caipirismo; o abderitismo; o caboclismo; o telurismo restringidor.
Politicologia: a cafeocracia.
Filiologia: a microfamiliofilia.
Fobiologia: a neofobia; a bibliofobia; a literofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da interiorose.
Maniologia: a anticomania; a aprioromania; a retromania.
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Mitologia: os mitos familiares; os mitos telúricos; os mitos provincianos; as mitificações.
Holotecologia: a egoteca; a apriorismoteca; a gregarioteca; a folcloteca; a culturoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Intrafisicologia; a Antiquologia; a Para-Historiologia; a Passadologia; a Subcerebrologia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Conviviologia; a Sociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa ruralista; a conscin papaterra.
Masculinologia: o provincianista sacralizador; o ultraconservador; o microfamiliofílico;
o autofossilizado; o tribalista; o bairrista; o paroquialista; o capiau; o caipira; o caipirão; o campônio; o caboclo; o campesino; o aldeano; o tabaréu; o serrano; o chapadeiro; o comprovinciano;
o comparoquiano; o saloio; o coscorão; o tamancudo; o matuto; o matutão; o cientista Isaac Newton (1642–1727); o personagem criado por Amácio Mazzaropi (1912–1981); o personagem Gaudério; o cineasta Stanley Kubrick (1928–1999); o interiorota; o cointeriorota.
Femininologia: a provincianista sacralizadora; a ultraconservadora; a microfamiliofílica;
a autofossilizada; a tribalista; a bairrista; a paroquialista; a caipira; a caipirona; a campônia; a cabocla; a campesina; a aldeã; a serrana; a chapadeira; a comprovinciana; a comparoquiana; a saloia; a coscorona; a tamancuda; a matuta; a matutona; a interiorota; a cointeriorota.
Hominologia: o Homo sapiens interiopathophilicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininteriorose = a condição de quem nasceu e viveu tão somente as fases
da vida infantil e adolescente em fazenda distante da metrópole; megainteriorose = a condição de
quem nasceu e vive em fazenda distante da metrópole, a vida toda, sem deixar a terra natal, embora fisicamente válido.
Culturologia: a miniformação cultural.
Argumentologia. No âmbito da Conviviologia, a síndrome da interiorose afeta pessoas
e grupos de cidadãos, instituições e até o governo central e regional em qualquer país, por exemplo, as polícias do Brasil, ainda em 2007.
Descentralizações. Não sendo unificados, os departamentos das polícias brasileiras perdem a centralização das informações sobre os delinquentes, contudo a condição deteriora com
a admissão de policiais, acostumados ao Interior, para trabalhar nas grandes cidades, sem maiores
preparações, atualizações e adaptações. Tais profissionais viveram habituados apenas ao policiamento doméstico, local, restrito, entre amigos olheiros apontando sempre os criminosos conhecidos de sempre, dentro da micropopulação, e, portanto, enfrentando sempre apurações fáceis, praticamente espontâneas de prontuários mínimos.
Pioria. A Polícia Federal, de mais amplo universo e Tecnologia, sabe lidar melhor com
os criminosos desconhecidos, de investigações e apurações mais difíceis, exigindo instrumentos,
técnicas e treinamentos máximos e mais sofisticados. Neste universo ampliado, a interiorose piora
tudo por atuar com profissionais completamente despreparados e deslocados.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interiorose, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
Autocastração: Consciencioterapia; Neutro.
Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
Dardanologia: Intrafisicologia; Nosográfico.
Dependência: Psicossomatologia; Nosográfico.
Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.

A INTERIOROSE VEM SENDO COMBATIDA EFICAZMENTE
PELA COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA, AS MÍDIAS, A INTERNET E OS APARATOS TECNOLÓGICOS TAIS COMO
O RÁDIO, A TELEVISÃO, OS CELULARES E OUTROS.
Questionologia. A vivência interiorota afeta ou afetou você em alguma fase da vida
atual? Em qual sentido?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 27, 48, 137, 140, 148, 404, 447, 487, 640 e 642.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos.
241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 69, 166, 212, 213, 215, 217, 335, 396,
843 e 910.
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INTERITEMIZAÇÃO
(AUTORREVEZAMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interitemização é o indício ou marca deixada pela conscin lúcida, nesta
vida humana, na automegagescon ou construção intelectual, obra-prima escrita e publicada, capaz
de fornecer indicações para a identificação das diretrizes do próprio temperamento, da autoevocação e do autorrevezamento proexológico de existência em existência, com inteira autoconsciência, no desenvolvimento ininterrupto dos empreendimentos evolutivos, avançados e intencionalmente entrosados, ao máximo, entre as séries de intermissões pré-ressomáticas e pós-ressomáticas, consecutivas, continuadas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter deriva do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O termo item vem do mesmo idioma Latim, item, “do mesmo modo; igualmente; além
disso; segunda vez; de novo; assim como”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 01. Entreitemização. 02. Entrelinhamento. 03. Mateologicidade.
04. Holanálise. 05. Indício multiexistencial; marca multiexistencial; pegada multiexistencial;
rastro multiexistencial; traço multiexistencial. 06. Retrossinal evolutivo; retrossinal multiexistencial. 07. Paleografopensene; retrografopensene. 08. Retromarca pessoal indelével; retrossenha
pessoal. 09. Vestígio autopensênico. 10. Chave multiexistencial; pista multiexistencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo item: entreitemização; interitemização; itemizar.
Neologia. O vocábulo interitemização e as duas expressões compostas interitemização
executada e interitemização utilizada são neologismos técnicos da Autorrevezamentologia.
Antonimologia: 01. Itemização. 02. Obviedade. 03. Achismo. 04. Antianálise.
05. Grafopensene atual. 06. Neoindício existencial. 07. Neomarca pessoal. 08. Hipomnésia pessoal. 09. Desmemória pessoal. 10. Desencriptação pessoal.
Estrangeirismologia: o déjà-vu; o Retrocognitarium; a notitia innata; o shibboleth evolutivo pessoal; o codex subtilissimus pessoal; os recados off the record para si mesmo; as peças
encobertas do puzzle autorretrocognitivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à neoverponidade parapsíquica pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dos rastropensenes; os paleopensenes sadios; a paleopensenidade; os retropensenes sadios; a retropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade;
os retrografopensenes; a retrografopensenidade; os criptopensenes; a criptopensenidade; a fôrma
holopensênica; os genopensenes; a genopensenidade; as assinaturas pensênicas; o holopensene
criativo; o autabertismo neopensênico; a decifração da rastropensenidade camuflada na retrogescon.
Fatologia: a interitemização; o conjunto de indícios intelectuais; a cápsula do tempo
mentalsomática; as sutilezas intelectuais; as evidências passadas; a prova; o resíduo; o saldo; o indicador; o vestígio; a automimese excepcionalmente produtiva; a semente retrógrada; a semente
ântuma; a semente construtiva; as confirmações materiais dos relatos espontâneos, retrocognitivos; os indícios da retrovida; a identificação da personalidade consecutiva pelas conscins testemunhas; os indícios da retropersonalidade; a decodificação da retromegagescon encriptada; os indícios da retroproéxis; as autoidentificações; as autoprevisões existenciais; a verponogenia; as
neoverpons; as transverpons; a ruptura de frente da verpon; o inaudito reciclante; o momento evolutivo atípico; a eclosão criativa; o nicho da neoideia sutil; o grupo de neoideias; as inspirações;

13222

Enciclopédia da Conscienciologia

a Neo-História Pessoal; as extrapautas; as fontes de assombro; o assombro na condição de evidência da autoignorância; a Curiosologia; os tirateimas técnicos do intermissivista; os tiracismas práticos; o tiradúvida filosófico; a excepcionalidade; o espicaçante; as singularidades plurais; as dissecções dos enigmas; a holanálise pessoal máxima; o tirateima das megagescons; o escrutínio
maior; a neoideia destrutiva da rotina estagnante; a expansão do estado de alerta; o aprofundamento da percuciência; a aprendizagem implícita; o vislumbre do ignoto da Mateologia; o afloramento do escondido; o padrão ainda não percebido; o impacto contra o significado antigo; a qualidade da evidência; a autogescon interitemizada; a informação sobrepairando às palavras; a autossistematização criativa única; a transversalidade dos temas reservados; o registro cifrado do
momento intraconsciencial; a marca referencial para futura avaliação do desenvolvimento autevolutivo.
Parafatologia: o autorrevezamento multiexistencial; as autoproéxis; a autovivência do
estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o indício multiexistencial; o fenômeno do dejaísmo; os indícios do Curso Intermissivo (CI) pessoal, pré-dessomático; os indícios do macrossoma pessoal; os indícios do paramicrochip pessoal; o autorrevezamento multiexistencial, pessoal, anterior; a retrossenha pessoal; a projetabilidade lúcida (PL) autoconfirmadora da sobrevivência pós-dessoma; a casuística pessoal autorretrocognitiva; os primeiros contatos com os extrapolacionismos parapsíquicos avançados; o parafenômeno concomitante; as lacunas tecnicamente preparadas para preenchimento com autocognições singulares;
a condução sutil às associações pensênicas peculiares; a decifração particular da retromensagem
encriptada; o texto grafado qual ponta de iceberg cognitivo para os paraolhos atilados; o calculismo cosmoético interexistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interdimensional; o sinergismo grafopensene-materpensene; o sinergismo autocognitivo retrocérebro-neocérebro; o sinergismo da lógica paracerebral
prevalecendo em cérebros consecutivos.
Principiologia: o princípio do autorrevezamento multiexistencial; o princípio da constância relativa do temperamento consciencial; o princípio da descrença motivando as autexperiências multidimensionais; o princípio da singularidade da autobagagem cognitiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) impregnado nas autogescons; o código particular de autossenhas embutido na estruturação textual.
Teoriologia: a teoria do paraconhecimento.
Tecnologia: a técnica evolutiva da autovisão prioritária; a técnica de elaboração da retrossenha pessoal; a técnica de identificação da retrossenha pessoal; a técnica do entrelinhamento lógico; as técnicas conscienciométricas assinalando os vestígios do passado multiexistencial;
a técnica do detalhismo; a técnica de viver encadeando as existências intrafísicas e multidimensionais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível dos Mnemologistas.
Efeitologia: o efeito evolutivamente otimizador da técnica da retrossenha pessoal;
o efeito cosmovisiológico dos atos cosmoéticos sequenciais; o efeito da autoconscientização multiexistencial na reciclagem dos autovalores; o efeito repuxo holomnemônico do reencontro com
palavras-chave do dicionário paracerebral.
Neossinapsologia: as retrossinapses atuantes nesta vida humana da conscin lúcida; as
parassinapses; as neossinapses derivadas da autotares interexistencial.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma da seriexialidade consciencial; o ciclo interexistencial sementeira intrafísica–colheita intermissiva–recolheita intrafísica; o ciclo multiexisten-
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cial pessoal (CMP) evoluído da atividade; o ciclo ponto de parada–ponto de retomada do labor
evolutivo na intrafisicalidade.
Binomiologia: o binômio indício-evidência; o binômio pararrealidade-parapercuciência; o binômio seriéxis-autoproéxis; o binômio megagescon–retrossenha pessoal; o binômio indícios intraconscienciais–indícios extraconscienciais; o binômio Holobiografia-Holomemória.
Interaciologia: a interação retrocérebro emissor–neocérebro receptor; a interação cosmovisão-megafoco; a interação genialidade-precocidade; a interação interitemizações decodificadas–avaliações psicométricas–lembranças retrocognitivas.
Crescendologia: o crescendo evolutivo monovisão-cosmovisão autoconscienciométrica;
o crescendo indícios multiexistenciais–confirmações acumuladas–certezas relativas.
Trinomiologia: o trinômio comunicativo pessoal retro-holopensene–fôrma holopensênica–neo-holopensene; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio forma–conteúdo explícito–
–conteúdo implícito.
Polinomiologia: o polinômio convenção dos códigos–fixação holomnemônica–megagescon critografada–reconhecimento retrocognitivo; o polinômio da retrossenha individual-intransferível-incompartilhável-indescartável; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas; o polinômio percepções-parapercepções-cognições-retrocognições.
Antagonismologia: o antagonismo indícios suficientes autesclarecedores / indícios insuficientes autenganadores; o antagonismo evidência / inferência; o antagonismo automensagem
latente / automensagem manifesta.
Paradoxologia: o paradoxo comunicativo da transmissão da mensagem para si mesmo;
o paradoxo da passagem do bastão para si próprio; o paradoxo da retrossenha superpessoal
plotada no âmbito da superassistencialidade às outras consciências; o paradoxo da personalidade entremostrar no presente as existências passadas às consciências mais atiladas; o paradoxo
da omissão autesclarecedora; o paradoxo nada explicitado–tudo entendido.
Politicologia: a parapsicocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei da Seriexologia; a lei do maior esforço evolutivo proexológico aplicada
à conexão prolífica entre vidas intrafísicas.
Filiologia: a parapsicofilia; a evoluciofilia; a bibliofilia; a gesconofilia; a intelectofilia.
Mitologia: a destruição dos mitos em geral.
Holotecologia: a memorioteca; a mnemossomatoteca; a sinaleticoteca; a parapsicoteca;
a retrocognoteca; a evolucioteca; a autopesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Autorrevezamentologia; a Comunicologia; a Holomemoriologia;
a Passadologia; a Anteriorologia; a Ressomatologia; a Extrafisicologia; a Parencriptologia; a Evoluciologia; a Seriexologia; a Mentalsomatologia; a Paracronologia; a Autopriorologia; a Holomaturologia; a Autocoerenciologia; a Autexperimentologia; a Parapercepciologia; a Paratecnologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-
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tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychicus;
o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens fraternus;
o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens autolucidus;
o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens genopensenologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: interitemização executada = a realizada pela conscin lúcida na vida intrafísica; interitemização utilizada = a aplicada pela conscin lúcida na vida intrafísica consecutiva.
Culturologia: a paracultura do autorrevezamento multiexistencial; a Multiculturologia
da Comunicação Multidimensional Seriexológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interitemização, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
02. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
03. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
04. Autoidentificação: Autocogniciologia; Homeostático.
05. Autoprevisão existencial: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Autorrevezamento multiexistencial: Autorrevezamentologia; Homeostático.
07. Codex subtilissimus pessoal: Autoparapercepciologia; Homeostático.
08. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
09. Especialismo holobiográfico: Autoconscienciometrologia; Neutro.
10. Indício multiexistencial: Autorrevezamentologia; Neutro.
11. Marca parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
12. Paraevidência: Autoparapesquisologia; Neutro.
13. Parângulo: Heuristicologia; Homeostático.
14. Rastro textual: Grafopensenologia; Homeostático.
15. Retrossenha pessoal: Holomemoriologia; Homeostático.

A TÉCNICA AVANÇADA DA INTERITEMIZAÇÃO PROPORCIONA A COSMOVISÃO DO ENCADEAMENTO DOS AUTESFORÇOS EVOLUTIVOS POR MEIO DA CONSECUÇÃO
ENTROSADA DAS AUTOPROGRAMAÇÕES EXISTENCIAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já encriptou com interitemizações os próprios
originais da megagescon escrita para a próxima vida? Quais técnicas você aplica?
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INTERLEITURA PARAPSICOSFÉRICA
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interleitura parapsicosférica é a primeira vista, impressão ou exame da
aura energética percebida pela conscin lúcida, parapsíquica, da outra pessoa apresentada na vida
dia a dia, no caso com reações recíprocas quanto às abordagens energéticas autoconscientes.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra leitura deriva também do idioma Latim, lectura, de legere, “reunir; enrolar;
escolher; revistar; fazer resenha; ler para si; ler em voz alta”. Surgiu no Século XIV. O primeiro
elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”.
O segundo elemento de composição psico provém igualmente do idioma Grego, psyky, de psykhé,
“alento; sopro de vida; alma”. O vocábulo esfera vem do idioma Latim, sphaera, “esfera; globo”,
e este do idioma Grego, sphaira, “todo corpo redondo; bola para jogar; esfera; objetos diversos
em forma redonda; globo terrestre”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Interleitura psicosférica. 2. Leitura psicosférica mútua. 3. Leitura
psicosférica recíproca. 4. Interleitura áurica. 5. Ausculta consciencial recíproca.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo psicosfera:
parapsicosfera; parapsicosférica; parapsicosférico; psicosférica; psicosférico.
Neologia. As 3 expressões compostas interleitura parapsicosférica, interleitura parapsicosférica incompleta e interleitura parapsicosférica completa são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Contato social comum. 2. Encontro social corriqueiro.
Estrangeirismologia: o rapport bioenergético; o extraphysical calling card; o retrato
consciencial em real time; a glasnost interconsciencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à clarividência energética fisionômica ou facial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal bioenergético; os energopensenes; a energopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os
parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; o exame pensenosférico mútuo; a autopensenização recorrente impregnada na psicosfera pessoal; a amostra pontual do holopensene alheio; a identificação de pensenes silenciosos não declarados.
Fatologia: o exame pessoal, imediato, das energias conscienciais (ECs) de outra pessoa
apresentada; a primeira impressão além da aparência física; a sensação de familiaridade à primeira vista.
Parafatologia: a interleitura parapsicosférica; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a leitura da aura energética das pessoas;
as alterações observadas nas auras energéticas das conscins em geral; a interabordagem preliminar ideal nos contatos interconscienciais; os paraolhos clínicos; a interligação derivada das evocações recíprocas; a interfusão energossomática; a intercomunicação silenciosa independente da
Proxêmica; o bíduo bioenergético ou os resquícios das ECs do duplista nas 48 horas pós-intercurso sexual; a iscagem assistencial lúcida de consciex; o padrão energético; o estado de humor;
o chacra predominante; os bloqueios energéticos; as energias gravitantes; as companhias extrafísicas; a intencionalidade circunstancial; as heterorretrocognições espontâneas; o irrompimento do
psicossoma; a confirmação do reencontro com personalidade consecutiva; a energosfera da

13226

Enciclopédia da Conscienciologia

pessoa; a bioaura pessoal; a biosfera pessoal; a sondagem bioenergética; a experiência energossomática; a energização interconsciencial; o arco voltaico craniochacral; a abordagem bioenergética; a clarividência; o acoplamento energético; o magnetismo pessoal; a presença magnética;
o passaporte energético; as energias conscienciais (ECs) como cartão de visita pessoal antecipado; as ECs antipáticas; as ECs nocivas; o borogodó; o charme; o glamour; o it; o fascínio; a força
presencial; o coronochacra; o frontochacra; a euforin; a primener; o cipriene.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo energossomático entre as conscins afins.
Principiologia: o princípio do realismo energético.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando os limites do descortino
e o uso assistencial dos dados alheios não revelados voluntariamente; o código duplista de Cosmoética (CDC).
Teoriologia: a teoria do arco voltaico craniochacral.
Tecnologia: a técnica da exteriorização das ECs; a técnica da mobilização básica das
energias (MBE); a técnica do acoplamento áurico; as técnicas de heterodesassédio.
Voluntariologia: o voluntariado da assistência tarística.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV); o laboratório conscienciológico Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafenomenologia.
Efeitologia: o efeito halo da energosfera humana; os efeitos otimizadores da afinidade
interconsciencial no aprofundamento da interleitura parapsicosférica.
Ciclologia: o ciclo expansão–contração psicosférica; o ciclo exteriorização–absorção
energética; o ciclo assim-desassim; o ciclo leitura-releitura.
Enumerologia: a aura humana; a aura luminosa; a aura protetora; a aura da saúde;
a aura confusa; a aura doentia; a aura projetiva.
Binomiologia: o binômio forma-conteúdo; o binômio essência-aparência; o binômio
energosfera pessoal–ressaca energética; o binômio energosfera pessoal–primavera energética.
Interaciologia: a interação pensenosfera-energosfera. As energosferas humanas ao interagirem entre si, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo, criam atração ou interação, inclusive os acoplamentos áuricos, e também as repulsões (antagonismos) entre as pessoas.
Crescendologia: o crescendo tenepes-ofiex-desperticidade.
Trinomiologia: o trinômio EV-tenepes-ofiex.
Polinomiologia: o polinômio captar-perscrutar-interpretar-prognosticar.
Antagonismologia: o antagonismo das energosferas antipáticas; o antagonismo intrusão energética consentida / intrusão energética impressentida; o antagonismo psicosfera doadora / psicosfera receptora.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço parapsíquico; a lei da interassistencialidade bioenergética.
Filiologia: a energofilia; a parapsicofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia.
Mitologia: o mito da beleza física.
Holotecologia: a energossomatoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a projecioteca;
a experimentoteca; a assistencioteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Autenergologia; a Autodesassediologia;
a Holochacralogia; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Intrafisicologia; a Presenciologia; a Parapresenciologia; a Autodiscernimentologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin livro-aberto.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens lector; o Homo sapiens interlector; o Homo sapiens
energossomaticus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens parapsychosphaericus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: interleitura parapsicosférica incompleta = a clarividência energética unilateral pela conscin mais parapercuciente entre as duas do encontro ou apresentação social; interleitura parapsicosférica completa = a clarividência energética simultânea pelas duas conscins ao
se encontrarem socialmente pela primeira vez.
Culturologia: a cultura parapsíquica cosmoética; a Multiculturologia da Energossomatologia.
Taxologia. Sob a ótica da Energossomatologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
4 categorias de interleituras parapsicosféricas em geral:
1. Interleitura parapsicosférica conscin-conscin.
2. Interleitura parapsicosférica consciex-consciex.
3. Interleitura parapsicosférica conscin-consciex.
4. Interleitura parapsicosférica conscin-subumano.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interleitura parapsicosférica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Abuso das energias conscienciais: Energossomatologia; Nosográfico.
Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
Agente antiprimener: Energossomatologia; Nosográfico.
Assim: Energossomatologia; Neutro.
Ausência energética: Energossomatologia; Neutro.
Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
Balonamento: Energossomatologia; Neutro.
Campo energético: Energossomatologia; Neutro.
Dimener: Energossomatologia; Neutro.
Efeito do estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
Energosfera pessoal: Energossomatologia; Neutro.
Paraassepsia Antecipada: Energossomatologia; Neutro.
Primener: Energossomatologia; Homeostático.

A INTERLEITURA PARAPSICOSFÉRICA SERÁ FUTURAMENTE A LINGUAGEM OU INTERLOCUÇÃO PRIMEIRA,
ESPONTÂNEA E REALISTA NA VIDA SOCIAL OU CONVIVENCIAL ENTRE AS CONSCINS, EM GERAL, DA TERRA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participa de algum tipo de interleitura parapsicosférica na convivialidade dia a dia? Em nível completo?
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INTERLÍNGUA
(LINGUISTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interlíngua é a condição, qualidade ou característica de 2 ou mais idiomas em situação de contato, produzindo interseção linguística indefinida com elementos de ambos os códigos de comunicação intrafísicos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra língua procede do mesmo idioma Latim, lingua, “membro ou órgão animal;
órgão ou faculdade da palavra e da fala; linguagem; idioma de 1 povo”. Apareceu no Século XII.
O termo interlíngua surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 01. Mescla idiomática; mistura linguística. 02. Contato interlinguístico.
03. Língua de confluência; língua de contato. 04. Língua improvisada. 05. Idioma de fronteira.
06. Pidgin; sabir. 07. Dialeto idiossincrático. 08. Fossilização de interferência linguística.
09. Babelismo. 10. Code-switching.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos do vocábulo interlíngua: interlingual; interlinguística; interlinguístico; Interlinguisticologia; interlinguisticológica; interlinguisticológico.
Neologia. As duas expressões compostas interlíngua idioletal e interlíngua dialetal são
neologismos técnicos da Linguisticologia.
Antonimologia: 1. Língua artificial. 2. Língua materna. 3. Crioulo. 4. Sesquilinguismo. 5. Babelismo técnico.
Estrangeirismologia: o blend idiomático; a macaronic language; a interim language;
os contact vernaculars; o backsliding; o lapsus linguae; a falta de feedback; o mocho; o pocho;
o mongrel lingo; o bastard jargon; o makeshift; o continuum da interlíngua; o status não oficial
das interlínguas.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à distinção dos códigos linguísticos.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares exemplificadores: – Interlíngua:
interseção interidiomática. Interlíngua: babelismo dialetal. Interlíngua: babelismo idioletal.
Coloquiologia: o ato de misturar alhos com bugalhos; o ato de enrolar a língua; o ato
de trocar as bolas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal multicultural; o holopensene pessoal babélico;
o holopensene das línguas misturadas; os pensenes lacunados; a pensenidade lacunada; a ausência
de traduciopensenes; os tautopensenes; a tautopensenidade; o holopensene pessoal da superação;
a vivência de nexopensenes; a conquista da nexopensenidade em outro idioma; os interpensenes;
a interpensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; a vivência de orismopensenes; a orismopensenidade vivenciada; os poliglotopensenes consolidados; a poliglotopensenidade consolidada.
Fatologia: a interlíngua; a imitação mútua de modelos imperfeitos de linguagem; os hipocorísticos; o caráter predominantemente oral da interlíngua; a predominância da compreensão
rápida perante a correção gramatical e a diferenciação de nuanças semânticas; as variantes interlinguísticas; a isoglossa; os níveis pessoais de interlíngua; o estágio de transição no aprendizado
da segunda língua; a assimilação de vocabulário e estrutura mudando a interlíngua; a transferência de elementos da língua materna para a nova língua; a gramática interina; o nível adequado de
aprendizagem; a dificuldade de aprendizado; a resistência à aculturação; o babelismo não técnico;

13230

Enciclopédia da Conscienciologia

a falta de semancol idiomático; a análise dos erros linguísticos; a abordagem contrastiva; os diplomas internacionais de proficiência linguística; a hipótese de a interlíngua ser inevitável ao não
nativo; a competência comunicativa intercultural; a distinção interlinguística para comunicação
mais avançada; as necessidades do comércio; a globalização; a migração humana; a diáspora;
o emigrês; o jopará; o atendimento a estrangeiros; o local de trabalho multicultural; a comunicação imediata; a ausência de línguas francas; a insuficiência de recursos expressivos; o sotaque indiscernível; as deduções equivocadas; a logomaquia; o contato frequente com comunidades linguísticas distintas conduzindo ao surgimento de pidgins a partir de interlínguas; a crioulização
dos pidgins; a interação consciencial facilitada pela Era da Supercomunicação (Ano-base: 2013);
a ausência de limites claros entre a interlíngua e os idiomas únicos mal utilizados; a interlíngua
sendo mais prática em comparação com os idiomas fabricados; a efemeridade da interlíngua criada artificialmente; a vida frágil das interlínguas em geral; as 74 nacionalidades presentes em Foz
do Iguaçu; a complexificação interassistencial do código de comunicação; o desempenho poliglótico interassistencial da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica atuante na comunicação interlinguística; o acoplamento energético a partir
da interação idiomática; a falta de engramas paraneuronais adequados; a dificuldade com a recepção das achegas dos amparadores; o rapport energético com os interlocutores; a abertura à intervenção de consciexes na comunicação pelo uso de interlíngua.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo entre idiomas da mesma família linguística; o sinergismo dos cognatos multilíngues.
Principiologia: o princípio do contato linguístico; o princípio da interpenetração interidiomática; o princípio da economia linguística; o princípio da economia vocabular; o princípio
da evolução linguística; o princípio da inteligibilidade intercomunicativa; o princípio da descrença (PD) orientando as autexperimentações idiomáticas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) com alínea dedicada à clareza da
comunicação pessoal.
Teoriologia: a teoria da interlíngua.
Tecnologia: as técnicas de aprendizado de idiomas; a técnica do autodidatismo; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da consulta a 50 dicionários; a técnica do detalhismo; a técnica
da exaustividade; a técnica da introdução de estrangeirismos na comunicação.
Voluntariologia: o voluntariado de assistência a estrangeiros.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o trio de laboratórios conscienciológicos do desassédio
mentalsomático (Holoteca, Holociclo, Tertuliarium); o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da vida profissional.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Linguistas; o Colégio Invisível da Comunicologia;
o Colégio Invisível dos Lexicólogos.
Efeitologia: o efeito do turismo internacional no surgimento das interlínguas; o efeito
da Internet na criação de idiomas misturados (Babelismologia).
Neossinapsologia: as sinapses linguísticas confusas; a ausência de neossinapses específicas para o novo idioma; as neossinapses linguísticas decorrentes do poliglotismo; as neossinapses geradas pelo contato com culturas diferentes.
Ciclologia: o ciclo contração–expansão dos idiomas.
Enumerologia: a intercomunicação rápida; a intercomunicação superficial; a intercomunicação ineficiente; a intercomunicação insatisfatória; a intercomunicação ininteligível; a intercomunicação lacunada; a intercomunicação frustrada.
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Binomiologia: o binômio linguagem verbal–linguagem corporal; o binômio desejo–necessidade de comunicação; o binômio interferência-fossilização; o binômio sotaque fossilizado–
–sintaxe fossilizada; o binômio adaptabilidade-flexibilidade; o binômio incompreensibilidade-ininteligibilidade; o binômio idioleto-socioleto.
Interaciologia: a interação interlínguas; a interlíngua surgindo da interação grupal;
a interação sintaxe simplificada–informalidade gramatical; a interação linguística empréstimo-estrangeirismo; a interação code-swicthing–code-mixing; a interação monoglotismo-interlinguismo; a interação professor-aluno; a interação aprendizagem formal–aprendizagem informal;
a interação parapsiquismo-linguagem.
Crescendologia: o crescendo erro-espontaneidade-interlíngua; o crescendo interlíngua
idioletal–interlíngua dialetal; o crescendo das faixas etárias no aprendizado de idiomas; o crescendo monoglotismo-bilinguismo-poliglotismo; o crescendo tradutório língua-fonte–interlíngua–
–língua-alvo; o crescendo interlíngua-pidgin-crioulo; o crescendo choque cultural–aculturação;
o crescendo frustração comunicativa–plenitude comunicativa.
Trinomiologia: o trinômio língua franca–pidgin–crioulo; o trinômio língua natural–língua materna–interlíngua; o trinômio semilinguismo–interlíngua–babelismo; o trinômio vocabulário restrito–gramática rudimentar–comunicação perfunctória; o trinômio necessidade-atitude-motivação; o trinômio transferência-supergeneralização-simplificação; o trinômio dos poderes
conscienciais intenção-vontade-autorganização; o trinômio racionalidade-lógica-discernimento;
o trinômio da tridotação consciencial comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo.
Polinomiologia: o polinômio das habilidades linguísticas compreensão escrita–compreensão auditiva–produção escrita–produção oral; o polinômio emissor-receptor-meio-mensagem;
as interlínguas baseadas no polinômio dos idiomas Português–Espanhol–Inglês–Francês–Holandês; o polinômio laringochacra-palmochacra-frontochacra-nucochacra-coronochacra.
Antagonismologia: o antagonismo monogenismo / poligenismo; o antagonismo interlíngua / babelismo técnico; o antagonismo busca da proficiência nativa / zona de conforto linguístico; o antagonismo oportunidade de aprendizado / incompletude do aprendizado; o antagonismo
assimilação linguística / aquisição linguística; o antagonismo comunicação interassistencial
/ comunicação lacunada; o antagonismo linguagem madura / linguagem imatura; o antagonismo
superficialidade / Autenciclopediologia; o antagonismo detalhismo / perfeccionismo.
Politicologia: a democracia direta; as políticas educacionais em zonas de fronteiras linguísticas.
Filiologia: a comunicofilia; a interaciofilia; a xenofilia; a neofilia; a conscienciofilia;
a idiomatofilia; a poliglotofilia.
Sindromologia: a síndrome do babelismo.
Maniologia: o desconfiômetro dirimindo a sofomania.
Mitologia: o mito da impossibilidade de se aprender idiomas em idade avançada.
Holotecologia: a linguisticoteca; a idiomaticoteca; a gramaticoteca; a culturoteca; a comunicoteca; a lexicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Linguisticologia; a Glotologia; a Geolinguisticologia; a Sociolinguisticologia; a Dialetologia; a Linguisticologia Aplicada; a Gramaticologia Comparativa; a Interlinguisticologia; a Interconscienciologia; a Comunicologia; a Parapedagogiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin confusina; a conscin semperaprendente.
Masculinologia: o morador de fronteira; o migrante; o refugiado; o mascate; o comerciante; o aluno de idiomas; o autodidata em idiomas; o monoglota; o bilíngue; o escritor de interlíngua; o turista; o profissional do turismo; o poliglota; o professor; o docente de Conscienciologia;
o autor de Conscienciologia.
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Femininologia: a moradora de fronteira; a migrante; a refugiada; a mascate; a comerciante; a aluna de idiomas; a autodidata em idiomas; a monoglota; a bilíngue; a escritora de interlíngua; a turista; a profissional do turismo; a poliglota; a professora; a docente de Conscienciologia;
a autora de Conscienciologia.
Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens loquax; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens linguista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens polyglotticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: interlíngua idioletal = o idioma indefinido do ponto de vista intraconsciencial; interlíngua dialetal = o idioma indefinido do ponto de vista interconsciencial.
Culturologia: a lacuna da formação cultural; a cultura linguística; a cultura gramatical; a cultura lexicológica; a cultura tradutória; a cultura poliglótica; a cultura filológica; a cultura lexicográfica; a Interculturologia; a Multiculturologia; a Omniculturologia.
Tipologia. Segundo a Linguisticologia, eis, 16 tipos de interlíngua com participação do
idioma português, alguns dos quais encontrados na região da Metrópole Trinacional do Iguassu
(Ano-base: 2013), elencados em ordem alfabética:
01. Portalemão: português e alemão.
02. Portespanglês: português, espanhol e inglês.
03. Portinglês: português e inglês.
04. Portitalianglês: português, italiano e inglês.
05. Portitaliano: português e italiano.
06. Portitalianol: português, italiano e espanhol.
07. Portolandês: português e holandês.
08. Portuárabe: português e árabe.
09. Portuchinês: português e chinês.
10. Portucoreano: português e coreano.
11. Portucraniano: português e ucraniano.
12. Portufrancês: português e francês.
13. Portuguaranhol: português, guarani e espanhol.
14. Portujaponês: português e japonês.
15. Portunhol: português e espanhol.
16. Portupi: português e tupi.
Conformaticologia. Segundo a Interlinguisticologia, a proporção entre os idiomas participantes da interlíngua não é necessariamente equitativa. A predominância depende do background linguístico do falante ou da população envolvida. Aqui entra o trinômio linguístico substrato-superestrato-adstrato.
Curiosologia. Segundo a Comunicologia, o termo interlíngua – em sentido diverso do
tratado aqui – foi também aplicado às duas seguintes línguas artificiais, listadas em ordem alfabética:
1. Latino sine flexione. Criada em 1903, pelo matemático e lógico italiano Giuseppe
Peano (1858–1932), com base na simplificação do idioma Latim. Buscava atender às necessidades de intercomunicação internacional em geral.
2. Língua auxiliar internacional. Criada em 1951, pela International Auxiliary Language Association (IALA), com base na existência de vocabulário comum partilhado entre as línguas de grande difusão mundial. Buscava atender às necessidades de intercomunicação internacional nos campos da Ciência, da cultura e do comércio.
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Terapeuticologia. Vale lembrar, conforme a Autodidatismologia, nos casos de interlíngua idioletal atravancadora da comunicação plena, a prescrição é: estudar, estudar, estudar. Estudo: eis tudo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interlíngua, 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. Bilinguismo: Poliglotismologia; Neutro.
04. Cérebro dicionarizado: Holocerebrologia; Neutro.
05. Coloquialismo: Conviviologia; Neutro.
06. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
07. Comunicação lacunada: Comunicologia; Nosográfico.
08. Conformática: Comunicologia; Neutro.
09. Estrangeirismo: Estrangeirismologia; Neutro.
10. Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
11. Língua materna: Comunicologia; Neutro.
12. Monoglotismo: Neurolexicologia; Neutro.
13. Poliglotismo interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Poliglotopensene: Pensenologia; Neutro.
15. Reurbanização na tríplice fronteira: Reurbanologia; Neutro.

A CONSCIN LÚCIDA, HOMEM OU MULHER, NÃO CONFIA
NOS QUEBRA-GALHOS IDIOMÁTICOS. PROCURA, ANTES,
APROFUNDAR OS CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS RUMO
À INTERCOMUNICOLOGIA PLENA E INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia ou vivenciou a interlíngua? No teste de
avaliação pessoal pela escala de 1 a 5, qual o nível de autodiscernimento quanto à estruturação
intraconsciencial dos diferentes sistemas linguísticos?
Bibliografia Específica:
1. Cherrington, Ruth; Interlanguage; In: Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning;
714 p.; 225 entradas; 2 citações; 2 cronologias; 2 diagramas; 179 enus.; 8 esquemas; 3 ilus.; 1 questionário; 5 tabs.; alf.;
25 x 17 x 4 cm; br.; Routledge; New York, NY; 2004; páginas 307 a 309.
2. Daniels, John; Acculturation; & Fossilisation; In: Routledge Encyclopedia of Language Teaching and
Learning; 714 p.; 225 entradas; 2 citações; 2 cronologias; 2 diagramas; 179 enus.; 8 esquemas; 3 ilus.; 1 questionário;
5 tabs.; alf.; 25 x 17 x 4 cm; br.; Routledge; New York, NY; 2004; páginas 1 a 3 e 218 a 220.
3. Minero, Luis; Globalização e Expansão Conscienciológica através dos Idiomas; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 10; N. 4; 2 citações; 1 E-mail; 17 enus.; 9 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2006; páginas 302 a 316.
4. Rasmussen, Anne; A Busca de uma Saída para Babel; Artigo; Biblioteca Entre Livros; Revista; Trimestral; Ano I; N. 4; Seção: Rompendo as Fronteiras; 1 citação; 2 fotos; 2 ilus.; São Paulo, SP; S. D.; páginas 86 a 89.
5. Rónai, Paulo; Babel & Antibabel: Ou o Problema das Línguas Universais; 194 p.; 24 caps.; 68 citações;
4 fórmulas; 1 tab.; 135 refs.; alf.; 20,5 x 11,5 cm; br.; Editora Perspectiva; São Paulo, SP; 1970; páginas 145 a 151.
6. Todd, Loreto; Creole; & Pidgin; In: Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning; 714
p.; 225 entradas; 2 citações; 2 cronologias; 2 diagramas; 179 enus.; 8 esquemas; 3 ilus.; 1 questionário; 5 tabs.; alf.; 25
x 17 x 4 cm; br.; Routledge; New York, NY; 2004; páginas 153 a 155 e 461 a 463.
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INTERLOCUÇÃO
(COLOQUIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interlocução é a conversa trocada entre duas ou mais pessoas, os interlocutores.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo interlocução deriva do idioma Latim, interlocutio, “interrogação;
interpelação; despacho; sentença”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Diálogo. 2. Dialogação. 3. Conversação. 4. Colóquio. 5. Trela.
6. Entendimento. 7. Laringochacralidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo interlocução:
interlocutor; interlocutora; interlocutória; interlocutório.
Neologia. As duas expressões compostas interlocução jejuna e interlocução madura são
neologismos técnicos da Coloquiologia.
Antonimologia: 01. Desconversação. 02. Desentendimento. 03. Mudez. 04. Autismo.
05. Incomunicabilidade. 06. Silêncio. 07. Conscienciês. 08. Monólogo. 09. Solilóquio. 10.
Antilaringochacralidade.
Estrangeirismologia: o Tertuliarium; o causer; o bate-papo em chats na Internet; a prosa no coffee break; o brainstorming grupal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade pessoal.
Coloquiologia: a interlocução.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os bradipensenes; a bradipensenidade; os xenopensene; a xenopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade;
a assinatura pensênica verbal ou laringochacral; a autopensenização aberta à interação ideativa.
Fatologia: a Seção Coloquiologia da Enciclopédia da Conscienciologia; o colóquio;
o diálogo; a conversação; o questionamento; o debate; a dialética; a refutação; a confutação; a fala; o verbo; a verbalização; o vocabulário coloquial; os 4 dicionários cerebrais, pessoais, o sinonímico, o antonímico, o analógico e o poliglótico; a autexpressão; a autexposição oral; a autocomunicabilidade; o bom humor; o bom-tom; a afabilidade; a cordialidade; a camaradagem; o coleguismo; a dialogação; as perguntas; as respostas; o boca a boca; o diálogo a distância; o emprego
pessoal do celular; o interfone; as tertúlias conscienciológicas; as frases feitas; os eufemismos; os
provérbios; a transcendência pessoal dos convencionalismos escravizantes; o detalhe do verbo
(1%) na verbação; a palavra de poder falada; a breviloquência; o coloquialismo; o coloquialismo
interfamiliar; o coloquialismo social; o coloquialismo informal; o coloquialismo diplomático;
o coloquialismo teatral; o coloquialismo cinematográfico; a linguagem; a dicção; a aula; o debate;
o discurso; a récita; a entrevista; a conferência; a parlamentação; a comunicabilidade pessoal;
a comunicação interconsciencial; a inteligência laringochacral; a desinibição; a conversa fiada;
a conversa de botequim; a atualização das fofins; a prosa; o ato de jogar conversa fora; o Clube
da Luluzinha; o Clube do Bolinha; a pompa verbal; a apologia; os idiomas em evolução; as gírias; os jargões; a Erística; a Maiêutica; a discussão; as notícias da boca para o ouvido; os tititis;
o blá-blá-blá; o falatório; o comentário; a acareação cosmoética; o tom coloquial de expressão;
a linguagem falada cotidiana; o argumento; a conversa útil; a criação pessoal de espaços para in-
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terlocução; o interesse genuíno pelo outro; o interlocutor na condição de fonte cognitiva; os ensinamentos extraídos dos erros e acertos alheios; o intercâmbio de vivências; o ato de saber escutar
a outra pessoa com paciência, atenção e educação sobre todos os temas, mesmo os constrangedores ou usualmente evitáveis; a interlocução silenciosa; a troca de olhares; a comunicação não
verbal; o exemplo silencioso; os percentuais de aprendizagem, similares ou desiguais, dos agentes
do diálogo.
Parafatologia: o emprego sadio do laringochacra; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a interlocução parapsíquica; as
dificuldades recíprocas na comunicação interdimensional; a psicofonia; a pangrafia; o conscienciês como expressão consciencial máxima.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo do entendimento coloquial; o sinergismo atenção-educação-paciência.
Principiologia: o princípio coloquial; o princípio da evolução conjunta; o princípio de
toda consciência ter algo a ensinar; o princípio da cobaiagem consciencial recíproca; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) demarcando o limite do estupro
evolutivo; o código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos de etiqueta social.
Teoriologia: a teoria do gregarismo consciencial; a teoria da interlocução diplomática.
Tecnologia: as técnicas da interlocução em geral; as neotecnologias fornecendo múltiplos canais comunicativos para encurtamento das distâncias interconscienciais; as técnicas paradiplomáticas.
Voluntariologia: o voluntariado da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório
conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores em geral; o Colégio Invisível da
Comunicologia.
Efeitologia: o efeito esclarecedor da interlocução educada; o efeito intimista da conversação olhos nos olhos; o efeito autorreciclador dos diálogos úteis; o efeito cognitivamente enriquecedor da comunicação intergeracional; o efeito do poliglotismo na ampliação do universo
pessoal de possíveis interlocutores.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das interrelações comunicativas.
Ciclologia: o ciclo perguntas-respostas; o ciclo exposição-refutação-reformulação;
o ciclo assim-desassim.
Enumerologia: a interlocução informal; a interlocução profissional; a interlocução pedagógica; a interlocução terapêutica; a interlocução científica; a interlocução criadora; a interlocução íntima.
Binomiologia: o binômio simpatia-energia; o binômio admiração-discordância; o binômio interlocução oral–interlocução escrita; o binômio conversa a 2–conversa em grupo; o binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação bagagens vivenciais diversas–mundividências específicas;
a interação questão inteligente–resposta esclarecedora.
Crescendologia: o crescendo temático falar sobre pessoas–falar sobre fatos–falar sobre
neoideias; o crescendo interlocutório verbalização-telepatização-conscienciês.
Trinomiologia: o trinômio saber ouvir–saber anotar–saber falar; o trinômio expressão
verbal–expressão facial–expressão corporal.
Antagonismologia: o antagonismo introversão / extroversão; o antagonismo pessoa falante / pessoa reticente; o antagonismo autismo / verborragia; o antagonismo diálogo presencial
/ diálogo virtual; o antagonismo conversação emocional / conversação intelectual; o antagonis-
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mo mesa de bar / mesa de debates; o antagonismo sala de visita / sala de aula; o antagonismo
colóquio / solilóquio.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei da afinidade; a lei do maior esforço aplicada à Comunicologia; as leis
da interassistencialidade.
Filiologia: a verbofilia; a sociofilia; a cogniciofilia; a neofilia; a conscienciofilia.
Sindromologia: a escuta seletiva tendenciosa na síndrome da apriorismose; a interlocução dificultada nas síndromes autistas.
Mitologia: o mito da solidão; o mito da independência absoluta.
Holotecologia: a comunicoteca; a convivioteca; a argumentoteca; a linguisticoteca; a fonoteca; a culturoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Coloquiologia; a Laringochacrologia; a Comunicologia; a Conformática; a Linguística; a Filologia; a Dialética; a Mentalsomatologia; a Verbaciologia; a Orismologia; a Sociologia; a Refutaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a rede pessoal de contatos e paracontatos.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interlocutor; o Homo sapiens colloquialis; o Homo sapiens principiocolloquialis; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens communicator;
o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens conviviologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: interlocução jejuna = a das pessoas inexperientes; interlocução madura =
a das pessoas experientes.
Culturologia: a cultura da comunicabilidade; a Multiculturologia do Coloquialismo;
a cultura útil; a cultura do debate.
Caracterologia. Sob a ótica da Coloquiologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
3 categorias de interlocuções da conscin lúcida, intelectual, pesquisadora, de acordo com a qualificação dos diálogos, os interlocutores e os períodos da idade física pessoal (Cronêmica):
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1. Interlocução ascendente: por baixo; a incidência de maior número de ocorrências;
a juventude na fase preparatória da programação existencial (proéxis); o questionamento dos jovens; o colóquio instrutivo entre o aluno e o professor; a tarefa de esclarecimento (tares) do reeducador; o predomínio das interlocuções da pessoa jovem com outras pessoas; a busca pela conscin inversora da conscin interlocutora madura; a interlocução da conscin inversora com o ser desperto ou o completista proexológico (Proexologia).
2. Interlocução igualitária: a equitativa; a isonômica; a incidência média das ocorrências; o diálogo da meia-idade física; o diálogo interminável dos duplistas harmonizados (Duplologia); a interlocução entre 2 praticantes da tenepes (Tenepessologia).
3. Interlocução descendente: por cima; a incidência de menor número de ocorrências;
a pessoa a partir da terceira idade física (Gerontologia); a diminuição natural dos interlocutores
do geronte, homem ou mulher, experiente e lúcido, nem sempre capazes de acompanhar o nível
das autopensenizações da maturidade; a personalidade raríssima; a amizade raríssima; a interlocução evoluída com semiconsciex, teleguiado autocrítico ou evoluciólogo; a interlocução no nível
puro da mentalsomaticidade, além dos emocionalismos egoicos; os momentos e as neoverpons
abridoras de neossinapses das interlocuções inesquecíveis; a vivência rara, nesta dimensão humana, mais aproximada das paravivências em comunex evoluída da Paraprocedenciologia; o predomínio das interlocuções da pessoa geronte parapsíquica com os amparadores extrafísicos de
função (Parapercepciologia).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interlocução, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Altofalante: Comunicologia; Neutro.
03. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
04. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
05. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
06. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
07. Coloquialismo: Conviviologia; Neutro.
08. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
09. Coniunctio: Conviviologia; Neutro.
10. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
11. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
12. Palavra: Comunicologia; Neutro.
13. Princípio coloquial: Coloquiologia; Neutro.
14. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Verborragia: Parapatologia; Nosográfico.

A EVOLUÇÃO DA INTERLOCUÇÃO ÚTIL SEGUE O DESENVOLVIMENTO DA MATURIDADE CONSCIENCIAL, COMPONDO EFICIENTE TÉCNICA DE APROFUNDAMENTO AUTOCOGNITIVO PARA TODAS AS CONSCINS LÚCIDAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica as técnicas da interlocução com eficácia
nas autopesquisas? Você busca interpretar o temperamento de cada interlocutor a fim de entender
melhor a interlocução?

Enciclopédia da Conscienciologia

13238

INTERLÚDIO
(PARAGEOGRAFOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Interlúdio é a comunidade extrafísica de alto nível de assistencialidade
interconsciencial, cosmoética, operando em favor das consciências envolvidas nos trabalhos do
período pré-ressomático, nas áreas humanas correspondentes ao Parque Nacional do Iguaçu, Tríplice Fronteira (Trifron) e Cone Sul.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo Interlúdio deriva do idioma Inglês, interlude, e este do idioma Latim, interludium, composto pelo prefixo inter, “entre”, e ludus, “divertimento, jogo, passatempo”.
Surgiu em 1913.
Sinonimologia: 1. Interludium. 2. Paracidade mentalsomática. 3. Superparacomunidade. 4. Comunex evoluída. 5. Distrito cosmoético extrafísico.
Arcaismologia. Eis 1 termo arcaico de significado equivalente à paracidade ou comunex
Interlúdio: paraíso.
Neologia. O vocábulo Interlúdio e as duas expressões compostas Interlúdio do paravisitante e Interlúdio do pararresidente são neologismos técnicos da Parageografologia.
Antonimologia: 1. Baratrosfera; Cidade das Sombras. 2. Subparacomunidade. 3. Ascensão; Semonta. 4. Crosta Terrestre. 5. Comunidade humana.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Interlúdio:
megaparaempreendimento conscienciológico.
II. Fatuística
Pensenologia: os morfopensenes; a morfopensenidade; o holopensene do ambientex antipatológico.
Fatologia: a homeostasia ambiental; a autolucidez ampliada; o nível dimensional; o Cone Sul; a Tríplice Fronteira (Trifron); as 72 etnias em Foz do Iguaçu; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs) locais; a Cognópolis; a Conscienciolândia; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Parafatologia: a Interlúdio; as pararrealidades; a paratroposfera; o parurbanismo; os
paradistritos; a paraurbe paralela; a paracidade mentalsomática; a paraprimener ininterrupta;
o agrupamento parapopulacional; as paracomunidades; a autoconscientização paracomunitária;
os paracampi dos Cursos Intermissivos (CIs); as pararreurbanizações; a parapopulação transiente; a paratelepatia; os parafatos enriquecedores; as paratecnologias; a paraprocedência; as realidades alternativas; a Sociex evoluída; o ambientex homeostático; as supercomunidades extrafísicas (supercomunexes); a superconsciencialidade ambiental; a comunidade extrafísica assistencial; a volitação extrafísica; o intercâmbio dimensão intrafísica–dimensão extrafísica; a assistência aos tenepessistas; a assistência às ofiexes; o empreendedorismo multidimensional; o único
acesso humano via projetabilidade lúcida (PL); o Tenepessismo; a Ofiexologia.
III. Detalhismo
Interaciologia: a interação paraecológica com o ambientex.
Holotecologia: a parapsicoteca; a hiperespaçoteca.
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Interdisciplinologia: a Parageografologia; a Parageopolítica; a Extrafisicologia; a Parurbanologia; a Assistenciologia; a Projeciologia; a Intermissiologia; a Pré-Ressomatologia;
a Ressomatologia; a Holorressomatologia; o Paradireito; a Parafenomenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: as consciexes.
Masculinologia: os amparadores extrafísicos; os evoluciólogos; os reurbanizadores extrafísicos; os projetores conscientes; os voluntários da Conscienciologia; os tenepessistas.
Femininologia: as amparadoras extrafísicas; as evoluciólogas; as reurbanizadoras extrafísicas; as projetoras conscientes; as voluntárias da Conscienciologia; as tenepessistas.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo
sapiens cognopolita; o Homo sapiens interludicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Interlúdio do paravisitante = a comunex apenas como paralocal de visita
técnica da conscin lúcida projetada; Interlúdio do pararresidente = a comunex como paradomicílio (paraprocedência) da consciex lúcida.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Interlúdio, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
2. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
3. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
4. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
5. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
6. Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
7. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.

A INTERLÚDIO ALIVIA O HOLOPENSENE GRUPAL
E POTENCIALIZA AS ENERGIAS CONSCIENCIAIS DOS
VOLUNTÁRIOS DA COMUNIDADE CONSCIENCIOLÓGICA
COSMOÉTICA INTERNACIONAL, EM FOZ DO IGUAÇU.
Questionologia. Você já identificou, para si mesmo, algum indício convincente da existência extrafísica e manifestações assistenciais da Interlúdio?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 171.
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2. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; 224 p.; glos. 25 termos;
alf.; 21 x 14 cm; br.; 6a Ed. revisada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro,
RJ; 2002; páginas 23, 39, 78 a 80, 83 e 94.
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INTERMISSÃO
(INTERMISSIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A intermissão é o período extrafísico da consciência ocorrido entre duas vidas intrafísicas pessoais, inserido no ciclo evolutivo multiexistencial (ressomática / dessomática),
pessoal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter provém do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no
espaço de”. A palavra missão procede também do idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de missum, supino de mittere, “mover; mandar; deixar ir; partir; soltar;
largar; lançar; atirar”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Período intermissivo. 2. Pré-Ressomática. 3. Autoconsciencialidade
extrafísica. 4. Período entrevidas.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo intermissão:
Antintermissiologia; antintermissiva; antintermissivo; Intermissarium; intermissibilidade; intermissiofilia; intermissiofobia; intermissióloga; Intermissiologia; intermissiólogo; intermissioteca;
intermissiva; intermissividade; intermissivista; intermissivista-elo; intermissivo; maxintermissivista; minintermissivista; multintermissiva; multintermissivo; retrointermissão.
Neologia. As duas expressões compostas intermissão instintiva e intermissão autoperceptível são neologismos técnicos da Intermissiologia.
Antonimologia: 1. Existência humana. 2. Autolucidez intrafísica. 3. Ressomática.
Estrangeirismologia: o megacurriculum vitae intermissivo; o Retrocognitarium; o Intermissarium; a extraphysicual hometown; o Parafisiopodium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às autorretrocognições sadias da intermissibilidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Intermissão:
vida eterna.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das autorretrocognições; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: as ideias inatas; a expansão da cosmovisão pessoal; a minipeça humana interassistencial; o tenepessismo; a Ofiexologia; o caminho da maxiproéxis; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: a intermissão; o rodízio vida humana–intermissão; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as autorretrocognições desde a infância; as singularidades da
Intermissiologia; o preparo das equipes interassistenciais humanas por meio das equipes extrafísicas; a autoparaprocedência; a retrointermissão pessoal recente; o contato com evoluciólogo; as
tratativas intermissivas com o orientador evolutivo do grupocarma; a tarefa coletiva da reurbanização planetária; os acessos às Centrais Extrafísicas; o macrossoma pessoal; a Pré-Ressomatologia; o autoparapsiquismo; as autorretrocognições intermissivas; o histórico intermissivo pessoal;
os vínculos intermissivos; o grupo evolutivo intermissivista; o domicílio intermissivo; a autoparabiografia intermissiva; a vida intermissiva da consciex.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio autoparapsíquico do “contra parafatos não há parargumentos”; o princípio da evolução consciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da Seriexologia; a parateática dos Cursos Intermissivos.
Tecnologia: a mnemotécnica dentro da Holomnemônica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo.
Efeitologia: os efeitos da autoparaprocedência.
Ciclologia: o ciclo intermissão 1–intrafisicalidade–intermissão 2.
Binomiologia: o binômio seriéxis-autoproéxis; o binômio lucidez-autorretrocognição;
o binômio indutivo peso das evidências–julgamento das probabilidades; o binômio comunex-parescola–comunex-para-hospital; o binômio bonde extrafísico–maxiproéxis; o binômio intermissão–vida humana.
Interaciologia: a interação preparatório extrafísico–preparatório intrafísico.
Trinomiologia: o trinômio ressoma-dessoma-intermissão; o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio sinalética anímica–sinalética bioenergética–sinalética parapsíquica; o trinômio
consciência-tempo-dimensões; o trinômio estado intrafísico–estado extrafísico–estado projetado;
o trinômio primeira dessoma–segunda dessoma–terceira dessoma.
Polinomiologia: o polinômio autolucidez-racionalidade-lógica-coerência; o polinômio
percepção-Percepciologia-parapercepção-Parapercepciologia; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas; o polinômio cenográfico palco-elenco-plateia-bastidores.
Antagonismologia: o antagonismo intermissão sadia / intermissão baratrosférica.
Paradoxologia: o paradoxo da projetabilidade lúcida (PL).
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a invexocracia; a conscienciocracia; a meritocracia; a evoluciocracia; a democracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei da Seriexologia.
Filiologia: a intermissiofilia; a autocogniciofilia; a parapsicofilia.
Fobiologia: a intermissiofobia.
Mitologia: a queda dos mitos multimilenares por meio das autopesquisas.
Holotecologia: a intermissioteca; a holomnemoteca; a retrocognoteca; a pedagogoteca;
a seriexoteca; a projecioteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Extrafisicologia; a Parageografologia; a Sociexologia; a Paracasuística; a Parafatuística; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Projeciologia; a Evoluciologia; a Autoproexologia; a Parapedagogiologia Intermissiva.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o colega intermissivista ressomado.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a colega intermissivista ressomada.
Hominologia: o Homo sapiens intermissus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: intermissão instintiva = a da conscin ignorante total da própria vida extrafísica pré-ressomática; intermissão autoperceptível = a da conscin com relativa autoconsciência
de alguns dados da própria vida extrafísica pré-ressomática.
Culturologia: a Multiculturologia Multidimensional.
Tabelologia. Pela ótica da Extrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11
cotejos entre as características relativas ao primeiro e segundo níveis das intermissões quanto às
conscins em geral:
Tabela – Características das Intermissões
Nos

Intermissão Primeiro Nível

Intermissão Segundo Nível

01.

Autoparaprocedência: comunex evoluída

Autoparaprocedência: Baratrosfera

02.

Completismo intermissivo

Incompletismo intermissivo

03.

Consciex autocognitiva

Consciex bisonha

04.

Consciex autoconsciente

Consciex semiconsciente

05.

Consciex paradulta

Consciex parainfantil

06.

Intermissão com Curso Intermissivo

Intermissão sem Curso Intermissivo

07.

Intermissão curta laboriosa

Intermissão curta penosa

08.

Intermissão longa laboriosa

Intermissão longa penosa

09.

Intermissão pré-ressomática

Intermissão pós-dessomática

10.

Intermissão rememorada

Intermissão esquecida

11.

Intermissão sadia: euforex

Intermissão patológica: melex
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a intermissão, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Agente retrocognitivo inato: Invexologia; Homeostático.
Ciclo Multiexistencial Pessoal: Seriexologia; Neutro.
Colheita intermissiva: Evoluciologia; Homeostático.
Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
Tempo dos Cursos Intermissivos: Parapedagogiologia; Homeostático.
Tirateima do intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.

OS TEMAS RELATIVOS À INTERMISSÃO PRÉ-RESSOMÁTICA, É ÓBVIO, INTERESSAM PARTICULARMENTE A TODA CONSCIN MAIS LÚCIDA, INTERMISSIVISTA, AO COGITAR DA DINÂMICA DA AUTEVOLUÇÃO CONTINUADA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, alguma vez estudou mais acuradamente o próprio período pré-ressomático? Chegou a alguma conclusão útil?
Filmografia Específica:
1. Amor Além da Vida. Título Original: What Dreams May Come. País: EUA; & Nova Zelândia. Data:
1998. Duração: 113 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês;
& Português (em DVD). Direção: Vincent Ward. Elenco: Robin Williams; Cuba Gooding Jr.; Annabella Sciorra; Max
von Sydow; Jessica Brooks Grant; Josh Paddock; & Rosalind Chao. Produção: Barnet Bain; & Stephen Deutsch. Desenho de Produção: Eugenio Zanetti. Direção de Arte: Jim Dultz; Tomas Voth; & Christian Wintter. Roteiro: Ronald
Bass, baseado na obra What Dreams May Come de Richard Matheson. Fotografia: Vincent Ward. Música: Michael
Kamen. Montagem: David Brenner; & Maysie Hoy. Cenografia: Cindy Carr; & Josh Fifarek. Efeitos Especiais: CIS
Hollywood; Cinema Production Services; Composite Components Company; D-Film; Digital Domain; General Lift;
Giant Killer Robots; Illusion Arts; Lunarfish; Manex Visual Effects (MVFX); Mass. Illusions; MastersFX; Mobility Inc.;
POP Film; Pacific Ocean Post; Pulse Imaging; RFX; Radium; Re; & ShadowCaster. Companhia: Interscope Communications; Metafilmics; & Polygram Filmed Entertainment. Sinopse: Após morrer, médico vai ao paraíso onde revê os filhos falecidos. Mas a esposa, ao suicidar-se, ruma para o inferno, deixando o marido desesperado.
2. Paixão Eterna. Título Original: Made in Heaven. País: EUA. Data: 1987. Duração: 103 min. Gênero:
Romance. Idioma: Inglês. Cor: Colorido; & Preto-e-branco. Legendado: Português. Direção: Alan Rudolph. Elenco:
Timothy Hutton; Kelly McGillis; Maureen Stapleton; Ann Wedgeworth; James Gammon; Mare Winningham; Don
Murray; Tim Daly; David Rasche; Amanda Plummer; Debra Winger; & Ellen Barkin. Produção: David Blocker; Bruce
A. Evans; & Raynold Gideon. Desenho de Produção: Paul Peters. Direção de Arte: Steven Legler. Roteiro: Bruce
A. Evans; & Raynold Gideon. Fotografia: Jan Kiesser. Música: Mark Isham. Montagem: Tom Walls. Efeitos Especiais: Cinemotion Pictures Incorporated. Companhia: Lorimar Film Entertainment. Sinopse: Enquanto aguarda no paraíso, jovem morto afogado casa-se com alma de jovem mulher. Quando os 2 voltam para a vida humana, ele tenta encontrá-la novamente.
3. Um Visto para o Céu. Título Original: Defending Your Life. País: EUA. Data: 1991. Duração: 112 min.
Gênero: Comédia. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Francês; Inglês;
& Português (em DVD). Direção: Albert Brooks. Elenco: Albert Brooks; Meryl Streep; Rip Torn; Lee Grant; Buck Henry; George Wallace; Lillian Lehman; & Shirley MacLaine. Produção: Michael Grillo. Desenho de Produção: Ida Random. Direção de Arte: Richard Reynolds. Roteiro: Albert Brooks. Fotografia: Allen Daviau. Música: Michael Gore.
Montagem: David Finfer. Cenografia: Linda DeScenna. Efeitos: Geffen Pictures. Sinopse: Publicitário morre em acidente de carro e vai para a Cidade do Julgamento Final, onde revê cenas da própria vida. Juízes irão decidir se ele merece
ir para o “céu” ou voltar para renascer na Terra.
Bibliografia Específica:
1. 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.; estatísticas; 6 filmografias; 1 foto; 720 frases enfáticas; 5 índices; 1.722 neologismos; 1.750 perguntas; 720 remissiologias; 16
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siglas; 50 tabs.; 135 técnicas; 16 websites; 603 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 12 cm; enc.; 3 a Ed.
Protótipo – rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 737 a 739.
2. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 103, 193, 398, 541, 931, 938, 943 a 945.
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.; 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 138, 177, 229, 533, 549 e 577.
4. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 40, 321, 817 e 921.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 211, 484, 532, 586, 598, 600, 602, 604, 615, 683, 690 e 756.
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INTERMISSÃO MUDANCISTA
(INTERMISSIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A intermissão mudancista é o período entre duas vidas intrafísicas, ou a intermissão específica, na qual ocorre a mudança decisiva da antiga paraprocedência da consciex,
por intermédio da frequência lúcida e voluntária aos Cursos Intermissivos pré-ressomáticos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter provém do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no
espaço de”. A palavra missão procede também do idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de missum, supino de mittere; “mover; mandar; deixar ir; partir; soltar;
largar; lançar; atirar”. Apareceu no Século XIII. O termo mudança deriva do mesmo idioma Latim, mutare, “mudar; alterar; transformar; divergir; desfigurar; permutar; deslocar”. Surgiu no Século XIV. O sufixo ista vem do idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”.
Sinonimologia: 1. Intermissão decisiva. 2. Intermissão reciclante. 3. Intervalo interexistencial mutatório. 4. Mudança interexistencial. 5. Período entrevidas mudancista.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo mudança:
mudação; muda; mudada; mudadiço; mudado; mudador; mudadora; mudamento; mudança; mudancismo; mudancista; mudar; mudável; mutatória; mutatório; mutável.
Neologia. As 3 expressões compostas intermissão mudancista, intermissão mudancista
elementar e intermissão mudancista evoluída são neologismos técnicos da Intermissiologia.
Antonimologia: 1. Intermissão vulgar. 2. Intermissão rotineira milenar. 3. Intervalo interexistencial rotineiro.
Estrangeirismologia: o Intermissarium; o Retrocognitarium; o turning point evolutivo;
o upgrade da autoparaprocedência; o megacurriculum vitae intermissivo pessoal; o Recexarium
extrafísico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às autoparaperceptibilidades e autorretrocognições.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Maximudança gera multimudanças.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a autoconsciência evolutiva; a inteligência evolutiva (IE).
Parafatologia: a intermissão mudancista; a paraprocedência pessoal da conscin; a intermissibilidade como sendo a qualidade do período de intermissão de cada consciência; as autorretrocognições sadias da intermissibilidade; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
a divisão das águas evolutivas; as reurbanizações extrafísicas (reurbexes); a Pré-Ressomatologia;
o histórico intermissivo pessoal; o grupo evolutivo intermissivista; o domicílio intermissivo; a autoparabiografia intermissiva; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a Baratrosfera; a comunex Interlúdio.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Curso Intermissivo–Memoriologia–autoproéxis.
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Principiologia: o princípio da evolutividade consciencial; o princípio autoparapsíquico
do “contra fatos não há parargumentos”.
Codigologia: o código de princípios pessoais objetivando a próxima vida humana.
Tecnologia: a mnemotécnica dentro da Holomnemônica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito vida intermissiva–vida intrafísica; os efeitos da autoparaprocedência.
Neossinapsologia: as paraneossinapses; a recuperação de cons na parapsicoteca.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a paraprocedência pessoal; a reurbanização extrafísica; o saldo multidimensional pessoal; a holobiografia grupocármica; a maxiproéxis; a mudança interexistencial;
o neodomicílio cósmico.
Binomiologia: o binômio vida intrafísica–vida extrafísica; o binômio seriéxis-autoproéxis.
Interaciologia: a interação paraprocedência da consciex–paraprocedência da conscin;
a interação preparatório extrafísico–preparatório intrafísico; a interação vida humana–vida intermissiva.
Crescendologia: o crescendo parafatos-fatos.
Trinomiologia: o trinômio evolutivo ressoma-dessoma-intermissão.
Polinomiologia: o polinômio autorretrocognição-autorreflexão-autorrecin-autoproéxis.
Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressão.
Politicologia: a conscienciocracia; a meritocracia; a cognocracia; a desassediocracia;
a lucidocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do retorno; a lei da Seriexologia.
Filiologia: a evoluciofilia; a intermissiofilia.
Holotecologia: a intermissioteca; a parapsicoteca; a seriexoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a cosmoeticoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Extrafisicologia; a Seriexologia; a Autevoluciologia; a Autorrecexologia; a Autopesquisologia; a Autoparapercepciologia; a Holomemória;
a Autoproexologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cursista intermissivo; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano
assíduo; 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 cursista intermissiva; a cognopolita;
a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
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a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana assídua; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo
sapiens autoparaprocedens; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens parapsychicus;
o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: intermissão mudancista elementar = aquela na qual a consciex frequentou o Curso Intermissivo Primário; intermissão mudancista evoluída = aquela na qual a consciex
frequentou o Curso Intermissivo Avançado.
Culturologia: a cultura da intermissibilidade consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a intermissão mudancista, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autocompromisso multidimensional: Multidimensiologia; Homeostático.
03. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
04. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
05. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
06. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
07. Informação pró-evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
08. Intermissão prolongada: Intermissiologia; Neutro.
09. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
10. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Parafôrma holopensênica: Paraprocedenciologia; Neutro.
12. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.

A INTERMISSÃO MUDANCISTA É A OCORRÊNCIA MAIS
TRANSCENDENTE E RELEVANTE, HÁ SÉCULOS, NA EVOLUÇÃO DE MUITOS INTERMISSIVISTAS, CONSCINS VOLUNTÁRIAS, PESQUISADORAS DA CONSCIENCIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, recebeu o impacto das recordações do Curso Intermissivo pré-ressomático? Está fazendo jus, nesta vida intrafísica, aos próprios conhecimentos
evolutivos hauridos antes de ressomar?
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INTERMISSÃO PROLONGADA
(INTERMISSIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A intermissão prolongada é o período extrafísico da consciência ocorrido
entre duas vidas intrafísicas pessoais, inserido no ciclo evolutivo multiexistencial (ressomática
/ dessomática), pessoal, mais perduradouro, secular, seja laborioso ou parapatológico.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter provém do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no
espaço de”. A palavra missão procede também do idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de missum, supino de mittere, “mover; mandar; deixar ir; partir; soltar;
largar; lançar; atirar”. Apareceu no Século XIII. O termo prolongada deriva igualmente do idioma Latim, prolongare, “prolongar”. Surgiu no mesmo Século XIII.
Sinonimologia: 1. Pré-Ressomática Prolongada. 2. Autoconsciencialidade extrafísica
continuada. 3. Período intermissivo longo. 4. Período entrevidas prolongado.
Neologia. As 3 expressões compostas intermissão prolongada, intermissão prolongada
elementar e intermissão prolongada evoluída são neologismos técnicos da Intermissiologia.
Antonimologia: 1. Intermissão curta. 2. Período intermissivo curto. 3. Longevidade
humana. 4. Autolucidez intrafísica continuada.
Estrangeirismologia: o paramicrochip pessoal; o megacurriculum vitae intermissivo;
o Retrocognitarium; o Intermissarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às autorretrocognições sadias da intermissibilidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das autorretrocognições; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: as ideias inatas; a expansão da cosmovisão pessoal; a minipeça humana interassistencial; o tenepessismo; a Ofiexologia; o caminho da maxiproéxis; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: a intermissão prolongada; o rodízio vida humana–intermissão; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as autorretrocognições desde a infância; as singularidades da Intermissiologia; o preparo das equipes interassistenciais humanas por meio das equipes extrafísicas; a autoparaprocedência; a retrointermissão pessoal recente; a Visitologia Interplanetária; a visão da Consciex Livre (CL); o contato com Serenão; o contato com evoluciólogo; as
tratativas intermissivas com o orientador evolutivo do grupocarma; a tarefa coletiva da reurbanização planetária; os acessos às Centrais Extrafísicas; o macrossoma pessoal; a Pré-Ressomatologia; o autoparapsiquismo; as autorretrocognições intermissivas; o histórico intermissivo pessoal;
os vínculos intermissivos; o grupo evolutivo intermissivista; o domicílio intermissivo; a autobiografia intermissiva; a vida intermissiva da consciex.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio autoparapsíquico “contra parafatos não há parargumentos”; o princípio da prioridade compulsória; o princípio da evolução interassistencial; o princípio da pluralidade; o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da hierarquia evolutiva.
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Tecnologia: a mnemotécnica dentro da Holomnemônica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Efeitologia: os efeitos da autoparaprocedência.
Ciclologia: o ciclo intermissão 1–intrafisicalidade–intermissão 2.
Binomiologia: o binômio seriéxis-autoproéxis; o binômio lucidez-autorretrocognição;
o binômio indutivo peso das evidências–julgamento das probabilidades; o binômio Curso Intermissivo–curso vital intrafísico.
Interaciologia: a interação preparatório extrafísico–preparatório intrafísico; a interação CCCI-CCCE; a interação Intermissiologia-Intrafisicologia; a interação ações extrafísicas–
–ações intrafísicas.
Trinomiologia: o trinômio ressoma-dessoma-intermissão; o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio sinalética anímica–sinalética bioenergética–sinalética parapsíquica; o trinômio
paraacolhimento-paraorientação-paraencaminhamento; o trinômio catálise evolutiva–autorrevezamento–autoproéxis; o trinômio consciência-tempo-dimensões.
Polinomiologia: o polinômio autolucidez-racionalidade-lógica-coerência; o polinômio
percepção-Percepciologia-parapercepção-Parapercepciologia; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas; o polinômio multidimensional palco-elenco-plateia-bastidores; o polinômio paracérebro-volitação-telepatia-conscienciês; o polinômio EV–acoplamento energético–assins–tenepes.
Antagonismologia: o antagonismo intermissão prolongada patopensênica / intermissão
prolongada ortopensênica.
Paradoxologia: o paradoxo da projetabilidade lúcida (PL).
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a invexocracia; a conscienciocracia; a meritocracia; a parapsicocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei da Seriexologia.
Filiologia: a intermissiofilia; a autocogniciofilia; a parapsicofilia.
Mitologia: a queda dos mitos multimilenares por meio das autopesquisas.
Holotecologia: a intermissioteca; a holomnemoteca; a retrocognoteca; a pedagogoteca;
a evolucioteca; a proexoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Extrafisicologia; a Parageografologia; a Sociexologia; a Paracasuística; a Parafatuística; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Projeciologia; a Evoluciologia; a Autoproexologia; a Parapedagogiologia Intermissiva.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o colega intermissivista ressomado.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a colega intermissivista ressomada.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens multidimensionalis;
o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistens;
o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: intermissão prolongada elementar = a da consciex sem o Curso Intermissivo; intermissão prolongada evoluída = a da consciex com o Curso Intermissivo.
Culturologia: a Multiculturologia Multidimensional.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a intermissão prolongada, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitivo inato: Invexologia; Homeostático.
02. Ciclo Multiexistencial Pessoal: Seriexologia; Neutro.
03. Colheita intermissiva: Evoluciologia; Homeostático.
04. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
05. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
06. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
07. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
08. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
09. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
10. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Tempo dos Cursos Intermissivos: Parapedagogiologia; Homeostático.
12. Tirateima do intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.

A ASPIRAÇÃO PELA CONDIÇÃO DO PERÍODO INTERMISSIVO, PROLONGADO E EVOLUTIVAMENTE PRODUTIVO,
DEVE SER, RACIONALMENTE, AUTOPENSENIZAÇÃO
ESPECÍFICA DA CONSCIN LÚCIDA COGNOPOLITA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já classificou a categoria da própria intermissão
pré-ressomática por meio das autopesquisas das ideias inatas? Seria curta ou prolongada, medíocre ou produtiva?
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INTERMISSIOMETRIA
(PARACONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Intermissiometria é a Ciência dedicada aos estudos sistemáticos ou pesquisas teáticas da quantificação da qualidade do período intervidas (Intermissiologia) vivenciado
pela consciência extrafísica durante o Ciclo Multiexistencial Pessoal (Autosseriexologia).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter procede do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no
espaço de”. O vocábulo missão provém do mesmo idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de missum, supino de mittere, “mover; mandar; partir; deixar ir; soltar;
largar; lançar; atirar”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição metria deriva
igualmente do idioma Latim, metrum, “medida de 1 verso”, e este do idioma Grego, métron,
“unidade de medida; o que mede; instrumento para medir”.
Sinonimologia: 01. Intermissiometrologia. 02. Intermissiograma. 03. Qualidade da autointermissibilidade. 04. Ciência da métrica intermissiva. 05. Qualiquantificação do período intermissivo. 06. Metro intermissivo. 07. Balanço intermissivo. 08. Inventário intermissivológico.
09. Aferição da extrafisicalidade pessoal. 10. Avaliação do saldo intermissivo.
Neologia. O vocábulo Intermissiometria e as duas expressões compostas Intermissiometria Básica e Intermissiometria Avançada são neologismos técnicos da Paraconscienciometrologia.
Antonimologia: 01. Autoproexometria. 02. Inventário existencial. 03. Intrafisicometrologia. 04. Conscienciometria. 05. Balanço proexológico. 06. Invexometria. 07. Recexometria. 08. Balanço pré-evoluciólogo. 09. Vivenciograma. 10. Saldo existencial final.
Estrangeirismologia: o Intermissarium; o Pararrecexarium; o approach pessoal perante o período pré-natalino; a real homeland consciencial; o link com a Autoparaprocedenciologia;
o rapport com a paraparentela; o status quo pré-ressomático; a autavaliação quanto ao turning
point evolutivo; a análise do paracurriculum; a meritocracia envolvida no recebimento do paramicrochip; os aftereffects cosmovisiológicos da intermissão mudancista; as repercussões do imprinting extrafísico; o Retrocognitarium teático; a autolucidez quanto ao Seriexarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Paramemoriologia Intermissiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da Intermissiologia Lúcida; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade;
os retroparapensenes; a retroparapensenidade; os rastros pensênicos extrafísicos; o confronto entre o materpensene da personalidade intermissiva e o da atual; o exercício da síntese caracterial
denunciando o automaterpensene real; o holopensene da Autoprofilaxiologia Proexológica.
Fatologia: as repercussões intrafísicas da intermissibilidade pessoal e grupal; os reencontros intrafísicos derivados da paraconvivialidade; a costura intermissiva da maxiproéxis atual.
Parafatologia: as perquirições quanto ao patamar da pré-natalidade intermissiva; a aferição da qualidade intermissiva; o patamar de autoconscientização seriexológica pré e pós-ressomática; a raiz paraprocedencial de cada conscin; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático favorecendo insights intermissivos (Genopensenologia); o mapeamento da autossinalética
energética e parapsíquica permitindo a comunicabilidade interdimensional; os indícios intraconscienciais, interconscienciais e paraconscienciais da Autointermissiologia; a importância da variável tempo na Intermissiometria (Cronointermissiologia); o senso de interdimensionalidade teática;
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a mentalidade pluriexistencial; a invéxis exitosa enquanto produto da intermissão superavitária;
a pusilanimidade proexológica denotando a pressão holopensênica dos assediadores pretéritos;
o viés extrafísico nas abordagens auto e heteroconscienciométricas; a busca pela vivência teática
do pentâmero da autoconscientização multidimensional (AM) ascendente (Autoproexologia);
o parapsiquismo intelectual favorecendo o acesso às comunexes avançadas (Parapolimatologia);
a autocompreensão quanto à Parafisiologia Holomnemônica; a seriéxis enquanto tema das primeiras aulas do primeiro Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o CI avançado possibilitando
a análise profunda do autosseriexograma; a nota na folha de avaliação número 84 do Conscienciograma (Serialidade: Vidas Sucessivas) denunciando o grau de autocosmovisão evolutiva; a influência dos estigmas intermissivos na ressoma (vinco paracerebral); o nível de retrocogniscibilidade intermissiva; a parapsicoteca tida ao modo de mega-holoteca extrafísica; as megatertúlias
atualizando o CI grupal; as minitertúlias enquanto Curso de Intermissiologia Avançada; a Terminologia Conscienciológica otimizando a recuperação de megacons intermissivos (Neoverponologia); o desenvolvimento do dicionário cerebral parapsíquico oxigenando a Autopolineurolexicologia; o aprendizado intrafísico (tertúlias) e extrafísico (CI) da Generalismologia Evolutiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Curso Intermissivo–Conscienciologia; o sinergismo auto-herança intermissiva–auto-herança holobiográfica; o sinergismo paravoluntariado intermissivo–voluntariado conscienciológico; o sinergismo autolucidez quanto ao CMP–autolucidez quanto ao duplocarma; o sinergismo megatrafor teático–retrossenha holocármica; o sinergismo ortointenção-autocoerência; o sinergismo Primopriorologia-Cronoproexologia.
Principiologia: o princípio da intercobaiagem evolutiva; o princípio da manutenção autocognitiva seriexológica; os princípios evolutivos derivados da Era da Reurbanização; o princípio da Paraprofilaxiologia Evolutiva; o princípio da economia de males; o princípio da serialidade existencial; o princípio evolutivo da paravarredura cosmovisiológica.
Codigologia: a aplicação teática do códego favorecendo a autodescensão cosmoética.
Teoriologia: a teoria da meta optata; a teoria da Pararreurbanologia; a teoria da intermissão mudancista; a teoria da personalidade consecutiva; a teoria do trio ínsito; a teoria do
tempo dos Cursos Intermissivos; a teoria da memória quádrupla.
Tecnologia: a técnica da saturação mental projetiva; a tenepes enquanto técnica interassistencial de evocação da Autoparaprocedenciologia; a técnica da conscin-cobaia; a técnica
da autocobaia interexistencial; a técnica do alvo mental projetivo; a técnica do meganível da autoconsciência; a técnica do tirateima do intermissivista; a técnica da conscienciofilia teática.
Voluntariologia: os voluntários e paravoluntários das Instituições Conscienciocêntricas
(ICs); o voluntariado conscienciológico juntando consciexes amparadoras e conscins altruístas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Intermissiologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Holomnemossomatologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito proexológico da intermissibilidade pessoal; o efeito sinérgico e interassistencial proporcionado pelo Curso de Longo Curso (Tertuliarium); os efeitos grupocármicos da Paraprocedenciologia; os efeitos maxiproexológicos da interação paratoponímica Pombal-Pandeiro-Interlúdio; os efeitos seriexológicos do maxicompléxis; os efeitos paracerebrais da
tenepes (Holomnemologia); os efeitos cosmovisiológicos da Cogniciologia Conscienciológica.
Neossinapsologia: as paraneossinapses derivadas do CI; as neossinapses oriundas das
neoverpons conscienciológicas; as neossinapses desencadeadas pelas retrocognições.
Ciclologia: os 5 ciclos da espiral proexológica prioritária; o ciclo autoverbetográfico
enquanto técnica de manutenção da conexão intermissiva.
Enumerologia: a natureza intermissiva; o nível intermissivo; a indução intermissiva;
a tarefa intermissiva; a pesquisa intermissiva; a recin intermissiva; a maturidade intermissiva.
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Binomiologia: o binômio extrafisicalidade-intrafisicalidade; o binômio ser-estar.
Interaciologia: a interação paracérebro da retrointermissão–cérebro da neoproéxis;
a interação refluxo intermissivo–reflexo proexológico; a interação paracompletismo intermissivo–completismo intrafísico; a interação conscienciométrica vida-obra; a interação cosmovisão
retrocognitiva–cosmovisão evolutiva; a interação indicadores evolutivos–olho paraclínico; a interação docência itinerante–amparador do CI; a interação interdimensional interassistencial
Amigos da Enciclopédia–Parelencologia.
Crescendologia: o crescendo na escala evolutiva; o crescendo CCCI-CCCE; o crescendo demográfico na Cognópolis; o crescendo FEP do intermissivista–FEP do completista; o crescendo (trio) tertuliano-teletertuliano-paratertuliano; o crescendo da autocognição evolutiva;
o crescendo da pararresponsabilidade intermissiva Maxiproexologia Atual–Paraliderologia Interassistencial–Liberologia Evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio (trio) mãe-pai-filho(a); o trinômio (trio) personalidade consecutiva–identidade extra–maxiproexista superavitário; o trinômio genopensenidade-interassistencialidade-megafraternidade; o trinômio retrocognição intermissiva–aporte existencial–retribuição tarística; o trinômio intermissão pré-CI–intermissão cursista–neointermissão pós-compléxis; o trinômio tenepes–dinâmicas parapsíquicas–cursos de campo; o trinômio Pensenometria-Parapercepciometria-Interassistenciometria.
Polinomiologia: o polinômio holossomático; o polinômio multifocal; o polinômio neurolexical; o megapolinômio interassistencial; o polinômio invéxis-tenepes-epicentrismo-ofiex.
Antagonismologia: o antagonismo Baratrosferologia / Evoluciologia.
Paradoxologia: o paradoxo etológico e paraetológico do infiltrado cosmoético.
Politicologia: a meritocracia evolutiva.
Filiologia: a intermissiofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a criticofilia; a cognofilia; a conscienciofilia; a cosmoeticofilia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da ectopia afetiva (SEA) enquanto possível causa do desviacionismo proexológico.
Mitologia: a eliminação dos mitos em geral através da vivência teática da inteligência
evolutiva (IE).
Holotecologia: a intermissioteca; a parapsicoteca; a experimentoteca; a autocriticoteca;
a logicoteca; a convivioteca; a consciencioteca; a mnemoteca; a cosmoeticoteca; a seriexoteca.
Interdisciplinologia: a Intermissiometria; a Paraconscienciometrologia; a Intermissiologia; a Extrafisicologia; a Holomnemossomatologia; a Seriexologia; a Grupocarmologia; a Parageneticologia; a Projeciologia; a Holocarmologia; a Cosmovisiologia; a Cronoevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex; a conscin conscienciatra.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o intermissivista; o tenepessista; o ofiexista;
o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo.
Femininologia: a agente retrocognitora; a intermissivista; a tenepessista; a ofiexista;
a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo
sapiens autoparaprocedens; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens parapsychicus;
o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens cobaya; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo
sapiens evolutiologus; o Homo sapiens scrutinator.
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V. Argumentologia
Exemplologia: Intermissiometria Básica = o balanço qualiquantitativo do último período intermissivo pessoal; Intermissiometria Avançada = o balanço qualiquantitativo de vários períodos intermissivos pessoais e do grupo evolutivo mais próximo.
Culturologia: a cultura da Autoconscientização Seriexológica; a cultura tertuliana.
Taxologia. Sob a ótica da Intermissiometria, eis, por exemplo, na ordem alfabética das
respectivas especialidades-chave, 20 autoquestionamentos capazes de auxiliar na avaliação da
qualidade do período pré-ressomático por parte do intermissivista, homem ou mulher:
01. Baratrosferologia. Na condição de consciex assistida, por quanto tempo estive na
Baratrosfera? Qual consciex foi a responsável pelo meu resgate?
02. Comunexologia. Na condição de consciex paravisitante, permaneci em alguma
comunex avançada? Qual? Por quanto tempo?
03. Cronologia. Na condição de consciex autoconsciente, quantos anos pude manter-me, efetivamente, lúcido na intermissão? Já vivenciei a intermissão prolongada evoluída?
04. Dessomatologia. Na condição pós-dessomática de consciex jejuna, fui assistido(a)
por algum comitê de pararrecepção? Quem eram as consciexes?
05. Equipexologia. Na condição de consciex paravoluntária, participei de alguma equipe extrafísica interassistencial? Em qual função?
06. Gesconologia. Na condição de consciex provável ex-escritora, pude realizar, em algum nível, a assistência aos leitores dos retrolivros pessoais (colheita intermissiva)?
07. Holobiografologia. Na condição de consciex autopesquisadora, frequentei alguma
parapsicoteca? Por quanto tempo? Qual teria sido o megafoco parapesquisístico?
08. Interassistenciologia. Na condição de consciex parassocorrista, auxiliei no resgate
de alguma consciex na Baratrosfera? Como estaria hoje tal personalidade?
09. Interdimensiologia. Na condição de consciex comunicante, transmiti mensagem
psicofônica, psicográfica, telepática ou pangráfica por intermédio de determinada conscin parapsíquica? Qual teor da mensagem?
10. Lucidologia. Na condição de recém-consciex, quanto tempo permaneci na obnubilação extrafísica pós-dessomática, ou seja, antes da segunda dessoma (parapsicose post-mortem)?
11. Mentalsomatologia. Na condição de consciex paradebatedora, frequentei os parencontros na comunex temporária Pandeiro? Quais os possíveis efeitos proexológicos de tal hipótese?
12. Onomasiologia. Na condição de consciex interassistencial, possuo denominação extrafísica designada pelos retroassistidos (identidade extra)? Há quanto tempo? Qual origem?
13. Paracogniciologia. Na condição de consciex lúcida, participei, de fato, de Curso Intermissivo? De qual nível?
14. Paracontatologia. Na condição de consciex parainvestigadora, pude estabelecer
contato extrafísico com consciexes mais evoluídas ao modo de Serenões e Consciexes Livres?
Quais possíveis indícios de tal paracontato?
15. Parafisiologia. Na condição de consciex desenvolta, qual o nível do domínio lúcido
da autotransfigurabilidade e demais propriedades psicossômicas?
16. Pararreflexologia. Na condição de consciex autovitimizada, vivenciei períodos de
melex? Por quais motivos? Por quanto tempo?
17. Pré-Ressomatologia. Na condição de consciex pré-ressomante, tive a oportunidade
de vivenciar a incubação proexológica? Em qual área principal de manifestação?
18. Psicossomatologia. Na condição de consciex madura, qual o nível de paraimperturbabilidade predominantemente manifesta na extrafisicalidade?
19. Universalismologia. Na condição de consciex aprendiz da megafraternidade teática,
tive a oportunidade de participar de excursão paracientífica interplanetária?
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20. Volitaciologia. Na condição de consciex discente, participei de grupo de volitação
intermissivo com fins interassistenciais?
Priorologia. Consoante à Lucidologia, as investigações pessoais quanto à qualidade da
intermissibilidade pessoal figuram entre as posturas prioritárias para a aquisição do compléxis.
CI: alma paramater.
Parapercuciência. Tal fato decorre, dentre outros, da conjugação intencional dos 6 fatores expansores do autodiscernimento ordenados na ordem alfabética das respectivas especialidades-síntese:
1. Conviviologia: o aumento da lucidez quanto ao ciclo retroparentela–personalidade
consecutiva–neoego interassistencial.
2. Escalologia: o aumento da lucidez quanto à localização no ciclo da espiral evolutiva
rumo ao Homo sapiens serenissimus.
3. Gesconologia: o aumento da lucidez quanto ao ciclo retrogescons–megagescon atual–autorrevezamento multiexistencial.
4. Grupocarmologia: o aumento da lucidez quanto ao ciclo interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade.
5. Interassistenciologia: o aumento da lucidez quanto ao ciclo acolhimento-esclarecimento-encaminhamento-acompanhamento.
6. Maxiproexologia: o aumento da lucidez quanto ao ciclo paradever intermissivo–
–cláusula pétrea–completismo existencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Intermissiometria, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitivo inato: Invexologia; Homeostático.
02. Autoconscientização seriexológica: Autolucidologia; Homeostático.
03. Ciclo Multiexistencial Pessoal: Seriexologia; Neutro.
04. Conexão intermissiva: Intermissiologia; Homeostático.
05. FEP do intermissivista: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Interação Fisiologia-Parafisiologia: Holossomatologia; Neutro.
07. Intermissão prolongada: Intermissiologia; Neutro.
08. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
09. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
10. Natureza intermissiva: Intermissiologia; Neutro.
11. Nível intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
12. Orismopensenização prioritária: Orismologia; Homeostático.
13. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
14. Síndrome da abstinência da Baratrosfera: Parapatologia; Nosográfico.
15. Tirateima do intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.

OS RESULTADOS TEÁTICOS DAS INVESTIGAÇÕES QUANTO À INTERMISSIOMETRIA PESSOAL E GRUPAL DENUNCIAM, INCONTESTAVELMENTE E DE MODO AUTOPERSUASIVO, A LEGÍTIMA LOCALIZAÇÃO NA ESCALA EVOLUTIVA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu mais profundamente sobre o saldo intermissivo pessoal? Quais os efeitos intraconscienciais e proexológicos daí advindos? E quanto
à próxima intermissão, quais são as perspectivas e prospectivas pessoais?
P. F.
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INTERMISSIVISTA
(INTERMISSIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O intermissivista é a consciex aluna ou ex-aluna de algum Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, contudo, no universo da Conscienciologia, é, especificamente, a conscin, homem ou mulher, ex-aluna autoconsciente quanto aos próprios compromissos e deveres
evolutivos, variegados, acordados durante as vivências do período da pré-natalidade intermissiva,
por intermédio da assistência direta do evoluciólogo atuante naquela oportunidade extrafísica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo inter deriva do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no
espaço de”. O vocábulo missão procede do mesmo idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de mittere, “deixar ir; partir; soltar; largar; lançar; atirar”. Apareceu no
Século XIII. O sufixo ista vem do idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor;
partidário”.
Sinonimologia: 1. Cursista da intermissão. 2. Ex-aluna de CI; ex-aluno de CI. 3. Consciencióloga heurista; conscienciólogo heurista. 4. Criadora de verpons; criador de verpons.
5. Amplificadora da consciencialidade; amplificador da consciencialidade. 6. Intermissivista
inadaptado. 7. Cognopolita.
Neologia. Os 3 vocábulos intermissivista, minintermissivista e maxintermissivista são
neologismos técnicos da Intermissiologia.
Antonimologia: 1. Conscin sem CI. 2. Buscadora-borboleta; buscador-borboleta.
3. Consréu ressomada. 4. Consciênçula. 5. Heurista belicista.
Estrangeirismologia: o upgrade heurístico; o Intermissarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à evolutividade cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: a agenda de autopensenização; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os
neopensenes heurísticos; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o CI como pré-requisito do conscienciólogo; as ideias inatas; a engenhosidade conscienciológica; o compromisso da maxiproéxis; a autoconvicção; o continuísmo consciencial; a agenda heurística; as singularidades; o senso heurístico de originalidade; a megagescon;
a criação útil do inventor; a aquisição do descobridor; a Metodologia do desbravador; a hipercriatividade; as neoideias; as neoteorias; as neotécnicas; as neoteáticas; as neoverpons; os neoempreendimentos; o jubileu evolutivo; a Ciência Pré-curricular.
Parafatologia: as autopredisposições intermissivas; a intermissibilidade pessoal; o parapsiquismo na Heuristicologia; as retrocognições intermissivas; a Paratécnica heurística; a agilização da holobiografia pessoal.
III. Detalhismo
Ciclologia: o ciclo período intermissivo–vida intrafísica.
Interaciologia: a interação ações extrafísicas–ações intrafísicas; a interação Intermissiologia-Intrafisicologia.
Trinomiologia: o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo.
Filiologia: a evoluciofilia.
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Holotecologia: a retrocognoteca; a intermissioteca; a heuristicoteca.
Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Extrafisicologia; a Pré-Ressomatologia; a Holomemoriologia; a Parapedagogiologia Intermissiva; a Parafatuística; a Paracasuística; a Parafenomenologia; a Proexologia; a Experimentologia; a Perfilologia; a Conscienciometrologia; a Caracterologia; a Orismologia; a Etimologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto; a semiconsciex.
Masculinologia: o intermissivista; o cursista da intermissão; o proexista; o colecionador
de verpons; o inventor; o descobridor; o solucionador; o desbravador; o abridor de picada; o inovador; o garimpeiro de neoideias; o neologista; o reciclador; o iniciador; o pioneiro; o vanguardista; o pesquisador independente; o inversor existencial; o conscienciólogo heurista; o intermissiólogo; o autopesquisador; o ex-professor de CI; o teleguiado autocrítico; o jubilado evolutivo;
o benfeitor da Humanidade.
Femininologia: a intermissivista; a cursista da intermissão; a proexista; a colecionadora
de verpons; a inventora; a descobridora; a solucionadora; a desbravadora; a abridora de picada;
a inovadora; a garimpeira de neoideias; a neologista; a recicladora; a iniciadora; a pioneira; a vanguardista; a pesquisadora independente; a inversora existencial; a consciencióloga heurista; a intermissióloga; a autopesquisadora; a ex-professora de CI; a teleguiada autocrítica; a jubilada evolutiva; a benfeitora da Humanidade.
Hominologia: o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens intermissivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minintermissivista = o autor ou autora de artigo sobre neoenfoque conscienciológico proveniente de Curso Intermissivo; maxintermissivista = o autor ou autora de livro
defendendo neoteoria, da área da Conscienciologia, procedente de Curso Intermissivo.
Microminoria. Do ponto de vista da Extrafisicologia, toda consciência vive o período
da intermissão pré-ressomática, mas apenas expressiva microminoria frequenta e conclui algum
Curso Intermissivo.
Compromisso. No contexto da Evoluciologia, ao conscienciólogo ou consciencióloga,
a ocorrência mais relevante durante a recente intermissão pré-ressomática é o compromisso pessoal da maxiproéxis firmado ao término do Curso Intermissivo.
Criatividade. Segundo a Intermissiologia, quem concluiu algum Curso Intermissivo
pré-ressomático torna-se naturalmente criativo depois de ressomado, pois o CI é igual a útero
mentalsomático ou a eficiente incubadora holomnemônica e holobiográfica. Além disso, vale
observar, ao mesmo tempo, o princípio interassistencial: – “Quem aprende deve ensinar”.
Inevitabilidades. De acordo com a Holomaturologia, o intermissivista, homem ou mulher, deve confiar na própria criatividade observando atentamente 4 condições conscienciológicas
indispensáveis, aqui dispostas na ordem funcional:
1. Autodiscernimento: Discernimentologia.
2. Princípio da descrença: Descrenciologia.
3. Retilinearidade da autopensenização: Autopensenologia.
4. Priorizações proexológicas: Priorologia.
Taxologia. Sob a ótica da Heuristicologia, a Ciência da Invenção, podem ser classificadas, no mínimo, 3 categorias de achados científicos (findings), aqui listados na ordem lógica:
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1. Invenção. A invenção é aquilo gerado pelo emprego dos atributos da vida intraconsciencial. Exemplos dentro da Conscienciologia: o pensene (Pensenologia); o desperto ou a desperticidade (Despertologia).
2. Descoberta. A descoberta é aquilo permitido à conscin identificar, na vida prática,
como verdade relativa de ponta (verpon). Exemplos dentro da Conscienciologia: o Homo sapiens
serenissimus (Serenologia); o estado vibracional (EV; Energossomatologia).
3. Ênfase. A ênfase é a ideia pré-existente quando enfatizada, ampliada ou expandida
a fim de enriquecer o universo do conhecimento humano. Exemplo dentro da Conscienciologia:
o casal incompleto (Intrafisicologia; Conviviologia).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o intermissivista, homem ou mulher, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores interessados:
01. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
02. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
03. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
04. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
05. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia; Homeostático.
06. Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
07. Jubileu evolutivo: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
09. Verpon: Experimentologia; Homeostático.
10. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

O CURSO INTERMISSIVO NÃO FOI CRIADO PARA SER
IMPRODUTIVO, E SIM PARA DAR FRUTOS EVOLUTIVOS
EM FAVOR DE TODAS AS CONSCIÊNCIAS, A PARTIR
DAS CONTRIBUIÇÕES VALIOSAS DOS INTERMISSIVISTAS.
Questionologia. Você admite ter feito algum Curso Intermissivo pré-ressomático? Quais
neoverpons você já ofereceu à Humanidade?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 61, 98, 177, 189 a 191.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 817
a 821.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 603 e 604.
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INTERMISSIVISTA INADAPTADO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O intermissivista inadaptado é a consciex ex-aluna de algum Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, contudo, no universo da Conscienciologia, é, especificamente, a conscin, homem ou mulher, ex-aluna autoconsciente quanto aos próprios compromissos e deveres
evolutivos, variegados, acordados durante as vivências do período da pré-natalidade intermissiva,
por intermédio da assistência direta do evoluciólogo atuante naquela oportunidade extrafísica,
e, agora, na existência humana, vivendo sem adaptação ou ajuste pessoal à consecução da própria
programação existencial (proéxis) anteriormente planejada.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O primeiro prefixo inter deriva do idioma Latim, inter, “no interior de
2; entre; no espaço de”. O vocábulo missão procede do mesmo idioma Latim, missio, missionis,
“ação de enviar; remessa; missão”, de mittere, “deixar ir; partir; soltar; largar; lançar; atirar”.
Apareceu no Século XIII. O sufixo ista vem do idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”. O segundo prefixo in provém do idioma Latim, in, “negação; privação”.
O termo adaptar deriva do idioma Latim, adaptare, “adaptar; ajustar; tornar apto”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Intermissivista deslocado. 2. Intermissivista relapso. 3. Cursista da
intermissão inadaptado. 4. Intermissivista incompletista. 5. Intermissivista minidissidente.
Neologia. As 3 expressões compostas intermissivista inadaptado, minintermissivista inadaptado e maxintermissivista inadaptado são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Conscin sem CI. 2. Buscadora-borboleta; buscador-borboleta.
3. Consréu ressomada. 4. Consciênçula. 5. Heurista belicista. 6. Cognopolita.
Estrangeirismologia: o curriculum vitae.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: a autopatopensenidade; os patopensenes.
Fatologia: o CI como pré-requisito do conscienciólogo; as ideias inatas; o histórico da
conscin; as relações grupocármicas familiares, profissionais e sociais; o histórico de sanidade
física e mental; os compromissos da maxiproéxis; as autoconvicções; as autovivências recentes;
as crises pessoais; os abalos emocionais; os desvios de personalidade; a descontinuidade
consciencial; as inaptidões restritas e totais; os comportamentos deslocados; o tresmalhamento
existencial; a heterassedialidade; o perdularismo; a perda das companhias evolutivas básicas; a interassistencialidade direta e indireta; as reciclagens existenciais; a recin; as verpons; as autossuperações existenciais; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o acompanhamento do intermissivista
inadaptado, homem e mulher; a eliminação cosmoética de toda estigmatização de conscins;
o Conselho Internacional de Assistência Jurídica da Conscienciologia (CIAJUC).
Parafatologia: as autopredisposições intermissivas; a intermissibilidade pessoal; as retrocognições intermissivas; os bloqueios holochacrais; os acidentes de percurso parapsíquicos.
III. Detalhismo
Enumerologia: a condição de estar em dívida; a confissão de dívida; o direito das obrigações; a letra de câmbio; a ação por honra da firma; o nec plus ultra; o ato de solver o débito.
Fobiologia: a mnemofobia; a proexofobia.
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Holotecologia: a intermissioteca; a psicossomatoteca; a psicopaticoteca; a proexoteca; a
trafaroteca; a regressoteca; a dissidencioteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Infortunística; a Acidentologia; a Perdologia;
o Desviacionismo; a Desassediologia; a Intencionologia; a Consciencioterapia; a Conscienciometrologia; a Perfilologia; a Caracterologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin não-participativa; a pessoa crítica irracional; a conscin desajustada.
Masculinologia: o intermissivista inadaptado; o reclamão; o poliqueixoso; o antiproexista; o incompletista proexológico; o minidissidente ideológico da Conscienciologia; o retomador
de tarefa.
Femininologia: a intermissivista inadaptada; a reclamona; a poliqueixosa; a antiproexista; a incompletista proexológica; a minidissidente ideológica da Conscienciologia; a retomadora
de tarefa.
Hominologia: o Homo sapiens inadaptatus; o Homo sapiens arrationalis; o Homo sapiens antiproexologus; o Homo sapiens minidissidens; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens ilogicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minintermissivista inadaptado = a conscin, mulher ou homem, retomador
de tarefa; maxintermissivista inadaptado = a conscin, mulher ou homem, minidissidente ideológico da Conscienciologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 categorias de conscins intermissivistas, inadaptadas, mais encontradiças na vida humana, passíveis de assistência fraterna teática:
01. Acadêmico: quem prefere (professor ou professora) permanecer na vida acadêmica
convencional esnobando a frente de trabalho libertário da evolução.
02. Alpinista: quem entra e se instala no acostamento da via principal da proéxis na busca sôfrega de maior status, poder e prestígio social, eletronótico ou mundano.
03. Ambicioso: quem deixa a pista principal da proéxis em busca de poder econômico-financeiro.
04. Dependente: quem vive na condição de dependente de alguma toxicomania, com
surtos consecutivos de abstinência, incapaz de manter os próprios compromissos existenciais pré-ressomáticos.
05. Economista: quem se dedica, até publicando livros de autajuda, apenas para amealhar o vil metal, sem a autovivência da interassistencialidade lúcida, direta, da tares e da gescon
policármica.
06. Orgulhoso: quem vive incapaz de se adaptar às atividades do voluntariado do grupo
evolutivo, buscando a carreira solo ou o estrelismo no qual é a vedete ou a maxipeça do minimecanismo, representando a equipe inteira e esquecendo a paraprocedência pessoal.
07. Político: quem entra na crista da onda do acumpliciamento a compromissos da vida
política partidária, menosprezando as próprias tarefas libertárias e universalistas da Cosmoeticologia.
08. Promíscuo: quem se rende à promiscuidade no torvelinho do tresmalhamento do
poder temporal junto às companhias estagnantes do passado secular espúrio.
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09. Reciclante: quem se afastou, após sofrer o impacto compulsório da perda da condição da invéxis, para não enfrentar, então, a recin maior dentro da recéxis e da gestação consciencial.
10. Sexólico: quem deixou as responsabilidades evolutivas para ouvir o canto das sereias da sedução do Zeitgeist da somaticidade.
AVA. De acordo com a Intrafisicologia, há tempos alguns intermissivistas inadaptados,
homens e mulheres, são identificados e até categorizados, mais claramente, pelo funcionograma
de trabalho do departamento de Apoio a Voluntários e Alunos (AVA), ou seja, o órgão de avaliação conscienciométrica e assistência cosmoética das Instituições Conscienciocêntricas (ICs), dentro do holopensene da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o intermissivista inadaptado, homem ou mulher, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores interessados:
1. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
2. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
3. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
4. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia; Homeostático.
5. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
6. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
7. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

URGE ASSISTIR O RETORNO DOS INTERMISSIVISTAS
ESQUECIDOS DOS COMPROMISSOS PRÉ-RESSOMÁTICOS,
EM MÚLTIPLAS ÁREAS DAS ATIVIDADES HUMANAS,
ANTES DE SEREM VÍTIMAS DA MELIN IRRECUPERÁVEL.
Questionologia. Você se sente bem adaptado à consecução dos compromissos da proéxis? Já vivenciou algum período de desvio do rumo traçado à própria programação existencial?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 488, 591, 849 e 1.065.
2. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 81 a 83.
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INTERMISSIVISTA OBNUBILADO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O intermissivista obnubilado é a conscin, homem ou mulher, ex-aluna de
Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, sem lucidez sobre a proéxis pessoal, em busca incessante de algo para preencher o vazio emocional e existencial, vivendo automimeses desnecessárias
e caindo em mata-burros evitáveis.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo inter deriva do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo missão procede do mesmo idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de mittere, “deixe ir; partir; soltar; largar; lançar; atirar”. Apareceu no Século XIII. O sufixo ista vem do idioma Grego, istes, designado “adepto; aderente; seguidor; partidário”. A palavra obnubilar vem do idioma Latim, obnubilare, “cobrir com nuvem; encobrir; escurecer; obscurecer”. Surgiu em 1958.
Sinonimologia: 1. Intermissivista atordoado. 2. Intermissivista perturbado. 3. Intermissivista confuso.
Neologia. As 3 expressões compostas intermissivista obnubilado, intermissivista obnubilado temporário e intermissivista obnubilado permanente são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Inversor existencial. 2. Reciclante existencial. 3. Autopesquisador
lúcido. 4. Projetor lúcido.
Estrangeirismologia: o demi-jour da lucidez do intermissivista; o carpe diem hedonista;
o life style patológico; o deadline proexológico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à proéxis pessoal.
Coloquiologia: a Maria vai com as outras; o bebo porque é líquido, se fosse sólido, comeria; o solteiro sim, sozinho nunca.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da despriorização; os patopensenes; a patopensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os grupopensenes;
a grupensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade;
a autopesquisa promovendo mudanças de padrão pensênico; a grupopensenidade proexológica
permitindo as reciclagens necessárias.
Fatologia: a falta de lucidez quanto à proéxis pessoal; a limitação da visão à intrafisicalidade; as atitudes impulsivas; a busca pelas aventuras; a zona de conforto da solidão; a satisfação
imediata; o vício em adrenalina; o ato de beber; a dependência de cigarro; o ansiosismo; os altos
níveis de toxidependência; a obesidade; as religiões obnubiladoras; o belicismo tornando-se fato
comum; a crescente necessidade de chamar a atenção para si; as carências infantis; a irracionalidade; a melin; a ausência da inteligência evolutiva (IE); as frustrações recorrentes; a ausência de
rotina; as relações superficiais; o predomínio do egão; a falta de priorização; a fuga de responsabilidades; as autossabotagens; as autojustificativas patológicas; o pensamento engessado no presente; a instabilidade palpável; a falta de foco; as mudanças de humor; as certezas frágeis; as decisões acríticas; os planejamentos a curto prazo; o parapsiquismo negligenciado; a dispersão
consciencial; a mesologia patológica desviante da proéxis pessoal; o fortalecimento das interprisões grupocármicas; o encontro com vítimas e algozes do passado potencializando posturas autovitimizadoras; a profilaxia pela autopesquisa; a criticidade para avaliar o útil e o inútil; a pesquisa
enquanto alimento do mentalsoma; o megafoco evitando desvios desnecessários; a recin como
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ferramenta de superação de traços fardos; o descarte das automimeses desnecessárias à evolução;
o autodidatismo fundamental nas pesquisas.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o heterassédio cronicificado; a melex; o predomínio do psicossoma sobre o mentalsoma; as afinizações patológicas diminuindo a lucidez extrafísica do intermissivista; a sinalética energética e parapsíquica pessoal elucidando intrusões assediadoras; a reurbanização extrafísica resgatando amigos do
passado; a reurbex oferecendo oportunidades evolutivas à consciência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das ideias inatas afins.
Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) criando limites intraconscienciais.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica;
a técnica da recéxis; a técnica da invéxis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico das
retrocognições; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível dos Proexólogos.
Efeitologia: o efeito negativo do encontro grupocármico patológico; o efeito autassediante das automimeses dispensáveis; o efeito interprisionário das ações impulsivas; os efeitos
extrafísicos da reunião patológica de grupo; o efeito revigorante das reciclagens intraconscienciais; o efeito positivo da maxidissidência grupal; o efeito multidimensional das retratações tarísticas; os efeitos pós-dessomáticos do aprofundamento recinológico.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias às reciclagens.
Ciclologia: o ciclo período intermissivo–ressoma–dessoma; o ciclo Curso Intermissivo–
–ressoma–dessoma–liderança assistencial na Baratrosfera.
Binomiologia: o binômio intermissão–vida humana.
Interaciologia: a interação intermissivista obnubilado–assediadores; a interação intermissivista lúcido–amparador de função.
Crescendologia: o crescendo autassédio-heterassédio; o crescendo consciência trafarista–consciência traforista; o crescendo amizades patológicas–amizades intermissivas; o crescendo gestação humana–gestação consciencial; o crescendo Curso Intermissivo–proéxis–compléxis.
Trinomiologia: o trinômio buscador borboleta–grupocarma patológico–automimeses
desnecessárias; o trinômio pré-intermissivista–intermissivista–líder assistencial na Baratrosfera.
Antagonismologia: o antagonismo obnubilação / lucidez; o antagonismo esperteza / inteligência evolutiva; o antagonismo buscar / achar; o antagonismo gestação humana / gestação
consciencial; o antagonismo assédio / amparo; o antagonismo assistido / assistente.
Paradoxologia: o paradoxo da consciex intermissivista destemida tornar-se conscin
com fobias; o paradoxo consciex intermissivista lúcida tornar-se conscin obnubilada.
Fobiologia: a neofobia sendo causa comum da fuga da próexis; a fobia decorrente da
responsabilidade proexológica perante o grupo evolutivo.
Sindromologia: a síndrome da robotização existencial; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome
da mediocrização.
Mitologia: o mito dos benefícios do álcool; o mito do fumar e beber sozinho; o mito do
Deus todo-poderoso, responsável por toda a vida no Universo.
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Holotecologia: a intermissioteca; a seriexoteca; a proexoteca; a nosoteca; a dissidencioteca; a desafioteca; a consciencioterapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autoproexologia; a Intermissiologia; a Evoluciologia; a Autopesquisologia; a Intencionologia; o Desviacionismo; a Grupocarmologia; a Conviviologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin impulsiva; o ser egoico; a pessoa imediatista; a isca humana inconsciente; a pessoa imprevisível.
Masculinologia: o intermissivista obnubilado; o pré-serenão vulgar; o aventureiro;
o psicossomático; o impulsivo; o buscador borboleta; o religioso; o artista; o alcoólatra; o fumante.
Femininologia: a intermissivista obnubilada; a pré-serenona vulgar; a aventureira; a psicossomática; a impulsiva; a buscadora borboleta; a religiosa; a artista; a alcoólatra; a fumante.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens inadaptatus; o Homo
sapiens deviatus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens toxicomaniacus; o Homo sapiens
immaturus; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: intermissivista obnubilado temporário = a conscin sem lucidez sobre
a proéxis pessoal por determinado período, porém conseguindo realizar as reciclagens necessárias
para a retomada do programado no Curso Intermissivo; intermissivista obnubilado permanente
= a conscin sem lucidez sobre a proéxis pessoal, não conseguindo fazer as reciclagens necessárias
para a retomada do programado no Curso Intermissivo.
Culturologia: a cultura da malandragem, ao exaltar o “se dar bem seja como for”, dificultando as reciclagens do intermissivista.
Taxologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 6 tipos de grupos patológicos capazes
de predispor posturas antiproexológicas na conscin intermissivista obnubilada:
1. Belicistas. Vibram com armas e violência. Em geral, a união do grupo se dá por meio
de lutas e campeonatos. Muitos grupos extravasam as atitudes agressivas na Sociedade em geral.
2. Botequeiros. Encontram-se em bares, onde passam a maior parte do tempo entre alcoólatras.
3. Drogados. Drogam-se individualmente e em grupo. O grupo potencializa a postura
patológica dos integrantes.
4. Promíscuos. Buscam a satisfação imediata dos desejos instintivos. A postura grupal
dos indivíduos sexualmente patológicos cria falsa sensação de poder nas ações emocionais.
5. Religiosos. Promovem eventos religiosos com o intuito de doutrinar. Procuram constantemente novos integrantes, visando o aumento do poder dogmático na Sociedade.
6. Riscomaníacos. Vivem colocando a vida em risco na busca por sensações extremas,
sendo fãs dos esportes radicais.
Identificação. Sob a ótica da Autocogniciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
6 traços possíveis de serem atribuídos à conscin intermissivista, homem ou mulher, podendo
ajudar na identificação do ex-aluno do Curso Intermissivo na Socin Patológica:
1. Criticidade. Busca de algo para responder aos questionamentos intraconscienciais.
2. Ideias inatas. Certeza intíma da continuidade da consciência após a dessoma.
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3. Parapsiquismo. Autoparapercepções esporádicas e não pesquisadas.
4. Postura assistencial. Disposição para ajudar o outro, mesmo através da tacon.
5. Proexologia. Intuições indefinidas, mas persistentes, sobre alguma tarefa existencial
importante (proéxis) a ser realizada.
6. Senso de responsabilidade. Compreensão da importância do trabalho a ser realizado.
Terapeuticologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 atitudes ou ações para
a conscin intermissivista ampliar a lucidez quanto à autoproéxis e assumir a responsabilidade perante o grupo evolutivo:
1. Autopesquisa. Procurar conhecer mais a si mesmo e trabalhar visando a superação
dos trafares.
2. Autorganização. Empregar as técnicas de autorganização consciencial.
3. Cursos. Realizar cursos temáticos da Conscienciologia.
4. Escrita. Registrar as vivências, dificuldades e sensações.
5. EVs. Aplicar os 20 estados vibracionais diários.
6. Megafoco. Priorizar a interassistencialidade proéxica em todos os setores da vida intrafísica.
7. Priorização. Aplicar o princípio do “se não serve, não serve e pronto”.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 intermissivista obnubilado, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apagogia: Proexologia; Nosográfico.
02. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
03. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autodespriorização: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
05. Conscin multívola: Parapatologia; Nosográfico.
06. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
07. Desestagnação do intermissivista: Autopriorologia; Homeostático.
08. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
09. Função do intermissivista: Proexologia; Neutro.
10. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
11. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
12. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
13. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
14. Síndrome da ribalta: Parapatologia; Nosográfico.
15. Viragem intermissiva: Intermissiologia; Homeostático.

O INTERMISSIVISTA OBNUBILADO ABDICA DAS RESPONSABILIDADES PERANTE O GRUPO EVOLUTIVO, CRIANDO
LACUNAS NA FUNÇÃO ASSUMIDA, NO CURSO INTERMISSIVO, PARA A CONSECUÇÃO DA MAXIPROÉXIS GRUPAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, intermissivista lúcido(a), procura identificar os
intermissivistas obnubilados? Realiza algum movimento para ajudá-los na viragem evolutiva?
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INTERMISSIVISTA POTENCIAL
(INTERMISSIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O intermissivista potencial é a consciência com gabarito de inscrever-se na
condição de aluna do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, autoconsciente quanto aos próprios compromissos e deveres evolutivos, a serem acordados durante as vivências do período da
pré-natalidade extrafísica, por intermédio da assistência direta do evoluciólogo do grupocarma,
atuante na oportunidade e no holopensene da comunex parapedagógica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter deriva do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O termo missão vem do mesmo idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar;
remessa; missão”, de missum, supino de mittere, “mover; mandar; partir; deixar ir; soltar; largar;
lançar; atirar”. Surgiu no Século XIII. O sufixo ista procede do idioma Grego, istes, designando
“adepto; aderente; seguidor; partidário”. O vocábulo potência provém do idioma Latim, potentia,
“força; poder; autoridade; eficácia; capacidade; violência (da Natureza ou humana)”. Apareceu no
Século XV. A palavra potencial surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Candidato ao Curso Intermissivo. 2. Candidata ao Curso Intermissivo.
Neologia. As 3 expressões compostas intermissivista potencial, intermissivista potencial
intrafísico e intermissivista potencial extrafísico são neologismos técnicos da Intermissiologia.
Antonimologia: 1. Intermissivista veterano. 2. Intermissivista veterana.
Estrangeirismologia: o curriculum vitae multiexistencial; o Intermissarium; o acid test
da autovivência; as performances da consciência; a personalidade strong-willed; o willpower;
o check-list conscienciológico; o script conscienciológico; o timing de autoinclusão na proéxis;
o welcome aboard da maxiproéxis grupal; a oportunidade de aceleração evolutiva no timeline
existencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da autoparaperceptibilidade retrocognitiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Recexologia; os benignopensenes; a benignopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade;
os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade.
Fatologia: a pré-candidatura intrafísica à admissão futura em CI; o cumprimento dos
pré-requisitos essenciais; o saldo positivo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a evitação pessoal
dos misticismos e materialismos; a autolucidez quanto à realidade multidimensional; a retidão nas
condutas cotidianas; a amortização de dívidas grupocármicas; a predisposição consciencial às reciclagens; a produtividade cosmoética na Holobiografia; a qualificação intrafísica através das
ações interassistenciais; o amadurecimento intraconsciencial satisfatório; o acúmulo de experiências e reflexões na bagagem multiexistencial favorecendo a vivência espontânea de preceitos
conscienciológicos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a aposta, o apoio e o encorajamento da parapreceptoria às potencialidades intermissivas do candidato, homem, mulher ou consciex ao CI; a efetivação das potencialidades intermissivistas atrelada à autodecisão em aceitar o desafio evolutivo do CI.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos intermissivistas entrosados na consecução das metas
cosmoéticas.
Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; os princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio da evolução permanente;
o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio do posicionamento pessoal; o princípio de contra fatos e parafatos não há argumentos nem parargumentos; o princípio
da irresistibilidade da lógica cosmoética atuante nas consciências lúcidas; o princípio de qualquer momento ser propício à megadecisão evolutiva; o princípio do menos doente assistir ao
mais doente.
Codigologia: o aceno à elaboração do código pessoal de Cosmoética (CPC) latente; a invitação à participação do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria sobre a vida humana atual valer 15 vidas humanas pregressas;
a autoconscientização quanto à teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: a técnica do megarreverificacionismo; a técnica do detalhismo; a técnica
da exaustividade; a técnica da Estatística aplicada aos autodesempenhos; a técnica da tentativa
e erro; a técnica da tentativa e acerto; a técnica da reciclagem existencial; as técnicas cosmovisiológicas; as neotecnologias comunicativas favorecendo a divulgação do chamado aos intermissivistas; as técnicas paradiplomáticas na abordagem inicial ao intermissivista; o estímulo à implantação cotidiana da técnica de viver evolutivamente; o recurso extremo da técnica da Cosmoética Destrutiva na reversão das lavagens cerebrais eletronóticas; a paratécnica tarística de pegar
no laço a consciex evolutivamente de vez.
Voluntariologia: a atuação do voluntariado conscienciológico propiciando o reavivamento nas conscins das próprias ideias inatas; o voluntariado no terceiro tempo da proéxis dos intermissivistas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Fenomenologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da
Parapedagogiologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Proexistas;
o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos evolutivos do entrelaçamento dos autesforços objetivando a melhoria de todos; os efeitos esclarecedores dos conteúdos incitadores às autorreflexões multidimensionais; os efeitos da passagem pela ofiex no despertamento da consciex para a evolução interassistencial; os efeitos de surtos regressivos no esvaziamento da própria candidatura ao CI;
os efeitos do saldo da FEP na holobiografia; os efeitos evolutivamente lucrativos do montante de
doações da personalidade large; os efeitos da retrovida benemérita pré-CI no planejamento da
primeira proéxis pós-CI.
Neossinapsologia: a recaptura das paraneossinapses intermissivas; as neossinapses homeostáticas.
Ciclologia: o ciclo cursar-cumprir; o ciclo sementeira-colheita; a relevância cronêmica
no ciclo chamado inicial–chamado final; a viragem evolutiva no ciclo multiexistencial pessoal
(CMP) da atividade.
Binomiologia: o binômio (dupla) observador-observado; o binômio (dupla) transmissor-retransmissor; o binômio (dupla) reeducador-reeducando; o binômio (dupla) consciencioterapeuta-evoluciente; o binômio progresso-rotina; o binômio decisão-motivação; o binômio qualidade-quantidade; a vivência do binômio admiração-discordância; a implantação do binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; a atenção ao binômio recebimento-retribuição; o binômio
capacidades-possibilidades.
Interaciologia: a interação consciência-fato; a interação dos recebimentos das ferramentas úteis à proéxis; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a in-
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teração proéxis-paraprocedência; a interação autodesempenho proexológico–Curso Intermissivo
pré-ressomático; a interação proéxis-compléxis; a interação causa-efeito; a interação CCCI-CCCE.
Crescendologia: o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada; o crescendo indício-prova; o crescendo sondagem-ponderação-constatação; o crescendo evolutivo neocognições-neoperspectivas-neoconstatações; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo centrípeto recéxis-recin; o crescendo autodesafiador tenepes-ofiex;
o crescendo evolutivo Ética Humana–Cosmoética; o crescendo evolutivo tacon-tares; o crescendo evolutivo intermissivista potencial–pré-intermissivista–intermissivista-completista.
Trinomiologia: o trinômio racionalidade-lógica-ponderação; o trinômio investigação-fundamentação-formulação; o trinômio codificação-decodificação-recodificação; o trinômio intrafisicalidade-intraconsciencialidade-extrafisicalidade; o trinômio Teaticologia-Conformaticologia-Verbaciologia; o trinômio retrocognição-ruminação-autorreflexão; o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio autoconstatação-autocomprovação-autocorreção; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; a admissão do trinômio conhecimento-responsabilidade-exemplarismo; o entendimento do trinômio direito-dever-renúncia.
Polinomiologia: o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir; o polinômio encontrar-compartilhar-debater-equalizar as neoverpons conscienciológicas; o autocredenciamento ao intermissivismo fundamentado no conjunto de acertos pessoais no polinômio Casuística-Paracasuística-Fatuística-Parafatuística.
Antagonismologia: o antagonismo verborragia / autorrealização; o antagonismo empenho evolutivo / preguiça; o antagonismo ousadia cosmoética / covardia evolutiva; o antagonismo
admissão / autexclusão; o antagonismo autenfrentamento / autodesistência.
Politicologia: a meritocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;
a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia. A democracia evolutiva oferecendo vagas ilimitadas para a ascensão na Escala Evolutiva das Consciências.
Legislogia: a demanda pela lei do maior esforço pesquisístico; a lei irrevogável da Ficha Limpa Evolutiva.
Filiologia: a neofilia; a recexofilia; a evoluciofilia; a mentalsomatofilia; a criticofilia;
a priorofilia; a assistenciofilia.
Mitologia: a desconstrução dos mitos intrafísicos obnubiladores.
Holotecologia: a experimentoteca; a evolucioteca; a correlacionoteca; a sincronoteca;
a mentalsomatoteca; a coerencioteca; a somatoteca.
Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Reeducaciologia; a Parapercepciologia; a Holomaturologia; a Autexperimentologia; a Energossomatologia;
a Autoproexologia; a Autopriorologia; a Interassistenciologia; a Autoparaprocedenciologia; a Invexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência pretendente à intermissividade cursista.
Masculinologia: o intermissivista potencial; o acoplamentista; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente;
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o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem
de ação.
Femininologia: a intermissivista potencial; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora
consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de
obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interactivus; o Homo
sapiens analyticus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens definologus; o Homo sapiens
progressivus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: intermissivista potencial intrafísico = a consciência humana com gabarito de inscrever-se na condição de aluna do Curso Intermissivo pré-ressomático, autoconsciente
quanto aos próprios compromissos e deveres evolutivos, a serem acordados durante as vivências
do período da pré-natalidade extrafísica, por intermédio da assistência direta do evoluciólogo do
grupocarma, atuante na oportunidade e no holopensene da comunex parapedagógica; intermissivista potencial extrafísico = a consciex com gabarito de inscrever-se na condição de aluna do
Curso Intermissivo pré-ressomático, autoconsciente quanto aos próprios compromissos e deveres
evolutivos, a serem acordados durante as vivências do período da pré-natalidade extrafísica, por
intermédio da assistência direta do evoluciólogo do grupocarma, atuante na oportunidade e no holopensene da comunex parapedagógica.
Culturologia: a Paraculturologia Intermissivista; a cultura da intermissibilidade lúcida.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios 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 intermissivista potencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Alcova blindada: Intrafisicologia; Homeostático.
04. Autovivência: Intrafisicologia; Neutro.
05. Candidatura evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
06. Conscin não intermissivista: Interassistenciologia; Neutro.
07. Convite ao intermissivista: Autexperimentologia; Homeostático.
08. Desestagnação do intermissivista: Autopriorologia; Homeostático.
09. FEP do intermissivista: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Função do intermissivista: Proexologia; Neutro.
11. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
12. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
13. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
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14. Pré-intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Tirateima do intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.

DEVEMOS ASSISTIR À CONSCIÊNCIA COM GABARITO
DE INSCREVER-SE NA CONDIÇÃO DE ALUNA DO CURSO
INTERMISSIVO PRÉ-RESSOMÁTICO, AUTOCONSCIENTE
QUANTO AOS PRÓPRIOS COMPROMISSOS EVOLUTIVOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera-se na condição de intermissivista? Se
não se admite intermissivista, deseja cursar o CI na próxima intermissão?
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INTERMISSIVISTA RETARDATÁRIO
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O intermissivista retardatário é a conscin, homem ou mulher, ex-aluna de
Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, tendo acessado a Conscienciologia a partir da meia-idade física, vivenciando tardiamente a recuperação de cons quanto aos compromissos e deveres
evolutivos assumidos no período extrafísico.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo inter deriva do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no
espaço de”. O vocábulo missão procede do mesmo idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de mittere, “deixar ir; partir; soltar; largar; lançar; atirar”. Apareceu no
Século XIII. O sufixo ista vem do idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor;
partidário”. A palavra retardatário vem igualmente do idioma Latim, retardare, “retardar; demorar; deter; reter; impedir”. Surgiu em 1858.
Sinonimologia: 1. Intermissivista atrasado. 2. Intermissivista serôdio. 3. Intermissivista tardio.
Neologia. As 3 expressões compostas intermissivista retardatário, intermissivista retardatário inadaptado e intermissivista retardatário adaptado são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Intermissivista precoce. 2. Consciência vigilante. 3. Retomador de
tarefa.
Estrangeirismologia: o curriculum vitae qualificador do intermissivista; as performances da conscin lúcida; o imprinting intermissivo; o wrong timing das parapercepções; o approach
intermissivo; a procrastinação sine die das realizações proexológicas; o upgrade evolutivo; o acid
test da autovivência das teáticas intermissivas no intrafísico; o restabelecimento do rapport paraprocedencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autorganização evolutiva proexológica.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “CI. O percentual de conscins intermissivistas que não assumem a autoproéxis e tornam-se minidissidentes ideológicos é naturalmente previsto pelos Seres Serenões, articuladores
da Reurbanologia Terrestre. Muita gente passa no exame vestibular, contudo, não consegue ainda
assim, ingressar na faculdade e, obviamente, nem concluir o curso que pretendia.”
2. “Intermissivismo. Se o intermissivista refletir quanto à sua evolução, não mantém
mais a vida desorganizada. Se você se reconhece intermissivista, a sua existência já é outra devido ao senso maior de autorresponsabilidade evolutiva.”
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Recexologia; os recexopensenes; a recexopensenidade; o holopensene pessoal da Proexologia; os proexopensenes; a proexopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; o esforço da autodisciplina pensênica; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o monitoramente dos nosopensenes; a supressão da nosopensenidade; os neopensenes;
a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade;
os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: os desafios do intermissivista retardatário; a condição de buscador borboleta;
o rolo compressor da Socin Patológica; as ectopias afetivas; as companhias deslocadas; os apelos
sociais; a dedicação excessiva ao esporte e às artes; a mesologia estagnante; a conscin intermis-
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sivista em processo de emancipação quanto aos idiotismos culturais; o esforço pessoal máximo
aplicado à correção de equívocos pessoais; a superficialidade na autopesquisa; a fragilidade das
autoconvicções; a tempestade publicitária cosmoética chamando e despertando a conscin intermissivista; a crescente compreensão do ato de não abrir mão do autoconhecimento prioritário;
o impacto do Curso Integrado de Projeciologia (CIP) da grade curricular do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); a autoconvicção tardia da condição de intermissivista; a evitação dos misticismos e materialismos; as verdades relativas de ponta trazendo desconforto transitório; o início da predisposição consciencial às reciclagens; o ato de exercitar no
intrafísico as aulas práticas vivenciadas na dimensão extrafísica; a lucidez tardia para a autoinclusão na proéxis; o melhor aproveitamento do tempo; o amadurecimento intraconsciencial; as autopredisposições intermissivas; a implantação de hábitos sadios e rotinas úteis; a busca da retidão
nas condutas cotidianas; o autabsolutismo; a assunção imediata da tenepes; as reciclagens existenciais radicais cosmoéticas; a qualificação intrafísica através de ações interassistenciais; o acompanhamento assíduo das tertúlias conscienciológicas diárias; a identificação imediata com a verbetografia; o primoverbete; a primeira participação no curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1) reeditando o ambiente do Curso Extrafísico; as leituras conscienciológicas atentas e envolventes; a antecipação das crises; as inspirações; as neoideias; o refinamento da intelectualidade; o desenvolvimento do parapsiquismo; o avanço no desenvolvimento dos atributos mentaissomáticos; o megafoco pesquisístico; o fulcro da abordagem; a amortização das dívidas grupocármicas; a exemplificação silenciosa dos valores evolutivos; a discrição; a higiene consciencial; a singularidade intermissivista; o estilo de vida diferenciado do intermissivista; a autoconscientização proexológica; as ideias inatas; a recuperação de cons; a superação da condição de buscador borboleta; o autoburilamento intraconsciencial; o exercício da autorganização diária; a retomada e consecução da proéxis; a autocrítica impulsionando a efetivação das recins; o credenciamento evolutivo intrafísico para admissão no próximo Curso Intermissivo.
Parafatologia: o estado vibracional (EV) enquanto senha intermissiva; a autovivência
do estado vibracional profilático; os desbloqueios holochacrais; a sinalética energética e parapsíquica pessoal em fase de identificação e validação; os banhos energéticos no Tertuliarium; a autoparaprocedência cursista; a intermissividade pessoal; a bagagem paragenética; a bagagem multidimensional; a projeção lúcida emblemática; o paraprendizado firmando a identidade consciencial; os parabastidores da existência resultando na assunção de maiores responsabilidades interassistenciais; o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) favorecendo a parapreceptoria avançada;
a inteligência evolutiva (IE); os parassolilóquios e os parapsicodramas aplicados qual recursos parapedagógicos; o estudo multidimensional de abordagem interassistencial na Baratrosfera; a tenepes assistindo as consciexes; a multidimensionalização do saber intermissivo; os extrapolacionismos parapsíquicos desencadeando lampejos de práticas intermissivas; o amparador extrafísico de
função tal qual parapreceptor de disciplina intermissiva; a teática conscienciológica incrementando a holobiografia pessoal; os frutos multidimensionais facultando a admissão em Curso Intermissivo pós-dessomático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paraperceptibilidade-perceptibilidade com autoconscientização multidimensional (AM); o sinergismo autocriticidade-autossinceridade; o sinergismo
proéxis–profissão intrafísica; o sinergismo dos intermissivistas entrosados na consecução da maxiproéxis grupal; o sinergismo práticas energéticas–autorretrocognições; o sinergismo paratertulianos-tertulianos-teletertulianos.
Principiologia: os princípios cosmoéticos do Curso Intermissivo; o princípio da descrença (PD) aplicado às pesquisas retrocognitivas; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio da prioridade compulsória; o princípio do voluntariado tarístico educador; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da imprescindibilidade de autoposicionamentos na
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vida humana; o princípio da leitura autolúcida dos parafatos; o princípio de o CI dinamizar evolutivamente a vida humana.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) catalisando a evolução pessoal;
o código de valores pessoais; o código pessoal de priorização evolutiva; o código pessoal vigente
(CPV); a invitação à participação no código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da vida humana atual corresponder a 15 vidas humanas pregressas; a autoconscientização quanto à teoria da interprisão grupocármica; a teoria da verdade relativa de ponta; a teoria da evolução consciencial; a teoria multidimensional da autoconsciência;
a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria do megafoco proexológico.
Tecnologia: as paratecnologias parapedagógicas; a técnica da autodecisão; a técnica
da cronologia da vida; as mnemotécnicas; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade;
a técnica das 50 vezes mais aplicada à necessidade de recuperar o tempo perdido; a técnica de viver evolutivamente.
Voluntariologia: o paravoluntariado; os voluntários criativos da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a identidade da conscin voluntária na Instituição
Conscienciocêntrica (IC); o engajamento no voluntariado e na docência conscienciológicas; os
resultados evolutivos no voluntariado teático; os trabalhos voluntários enquanto parte ínsita dos
paradeveres intermissivos; a atuação no voluntariado conscienciológico propiciando o reavivamento nos intermissivistas das ideias inatas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da
Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio
Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio invisível da
Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: os efeitos do Curso Pré-ressomático; o efeito imediato da responsabilidade
cosmoética na aplicação das ECs; o efeito mentalsomático das neoverpons na assunção do compromisso intermissivo; o efeito proexológico da docência conscienciológica; o efeito sinérgico do
autodiscernimento prioritário potencializando a dinâmica evolutiva; os efeitos sadios das retrocognições no reconhecimento da condição de intermissivista; os efeitos catalisadores da tenepes;
os efeitos grupocármicos do voluntariado; os efeitos interassistenciais da docência conscienciológica; os efeitos multidimensionais do autorado verbetográfico.
Neossinapsologia: as paraneossinapses geradas no Curso Intermissivo; a vivência de
neossinapses homeostáticas; a geração de neossinapses decorrentes do cumprimento dos paradeveres intermissivos; a melhoria do holopensene proporcionando neossinapses desassediadoras;
o esforço na criação de neossinapses a fim de concluir os paracompromissos assumidos; as neossinapses adquiridas a partir do exemplarismo da conscin reciclante; as neossinapses gerando
neoconceitos e neoações.
Ciclologia: o ciclo cursar-cumprir; a viragem evolutiva qualificando o ciclo multidimensional pessoal (CMP); o ciclo intermissão-intrafisicalidade.
Enumerologia: a autodeterminação evolutiva; a autolucidez pragmática; a autorrememoração convincente; a autorresponsabilidade intermissiva; o autocomprometimento proexológico; a autodecisão irrevogável; o autabsolutismo pontual.
Binomiologia: o binômio sementeira extrafísica–colheita intrafísica; o binômio recebimento-retribuições; o binômio proéxis-compléxis; o binômio estudo-aplicação; o binômio preparação-consecução; o binômio teoria-prática.
Interaciologia: a interação Intermissiologia-Intrafisicologia; a interação minipeça lúcida–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a interação paracérebro-cérebro; a interação preparatório extrafísico–preparatório intrafísico; a interação autodidatismo permanente–
–autoqualificação crescente.

Enciclopédia da Conscienciologia

13277

Crescendologia: o crescendo qualificação intrafísica–admissão em Curso Intermissivo;
o crescendo centrípeto recéxis-recin; o crescendo evolutivo intermissivista potencial–pré-intermissivista–intermissivista–completista; o crescendo evolutivo neocognições-neoperspectivas-neoconstatações.
Trinomiologia: o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio retrocognição-ruminação-autorreflexão; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio investigação-fundamentação-formulação; o trinômio racionalidade-lógica-ponderação; o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio intrafisicalidade-intraconsciencialidade-extrafisicalidade.
Polinomiologia: o polinômio planejamento-recrutamento-seleção-admissão; o credenciamento do intermissivista a partir dos acertos pessoais no polinômio casuística-paracasuística-fatuística-parafatuística; o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir.
Antagonismologia: o antagonismo empenho evolutivo / preguiça; o antagonismo ousadia cosmoética / covardia; o antagonismo autorrealização / verborragia; o antagonismo autenfrentamento / autodesistência; o antagonismo admissão / autexclusão.
Paradoxologia: o paradoxo do estresse positivo da crise de crescimento; o paradoxo
maturidade extrafísica–inexperiência intrafísica.
Politicologia: a intermissiocracia; a assistenciocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a cosmocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a meritocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a superação da lei do menor esforço pesquisístico; a lei da empatia evolutiva
aproximando os intermissivistas; a lei do maior esforço aplicada à realização da proéxis pessoal
e grupal; a lei da Seriexologia; a lei da impermanência aplicada às decisões de destino; a lei de
causa e efeito; a lei da evolução compulsória; a lei do devir.
Filiologia: a assistenciofilia; a criticofilia; a evoluciofilia; a mentalsomatofilia; a neofilia; a priorofilia; a reciclofilia.
Fobiologia: a hipengiofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST).
Mitologia: a autopesquisa levando à queda dos mitos multimilenares.
Holotecologia: a holomnemoteca; a intermissioteca; a parapsicoteca; a pedagogoteca;
a projecioteca; a retrocognoteca; a seriexoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Intermissiologia; a Autoparaprocedenciologia;
a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Autoproexologia; a Autexperimentologia; a Autopensenologia; a Cogniciologia; a Conviviologia; a Energossomatologia; a Interassistenciologia;
a Autorrecexologia; a Autorreeducaciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o intermissivista retardatário; o acoplamentista; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro
evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a intermissivista retardatária; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga;
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a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens retardatus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens
multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: intermissivista retardatário inadaptado = a conscin obnubilada ainda desajustada à realidade intrafísica e à realização da autoproéxis; intermissivista retardatário adaptado
= a conscin autolúcida plenamente ajustada à realidade intrafísica e à consecução da autoproéxis.
Culturologia: a cultura da Autexperimentologia; a cultura conscienciológica; a cultura
proexológica; a cultura parapsíquica interassistencial; a Multiculturologia Multidimensional;
a cultura da intermissividade lúcida; a Paraculturologia Intermissivista.
Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis por exemplo, na ordem alfabética, 80 condições passíveis de levar a conscin intermissivista a acessar tardiamente a Conscienciologia:
01. Abulia.
02. Acanhamento.
03. Acídia.
04. Acomodação.
05. Acrasia.
06. Alienação.
07. Amaurose.
08. Amizades ociosas.
09. Amores platônicos.
10. Apatia.
11. Apriorismos.
12. Arrogância.
13. Assedialidade.
14. Autocorrupção.
15. Autodesorganização.
16. Autodesvalorização.
17. Autodispersividade.
18. Automatismo.
19. Automimese dispensável.
20. Autovitimização.
21. Bagulhismos energéticos.
22. Beligerância.
23. Bradipsiquismo.
24. Cabotinismo.
25. Cascagrossismo.
26. Cobiça.
27. Conflitividade.
28. Conservantismo.
29. Consumismo.
30. Crendices.
31. Desânimo.
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Desatenção.
Desconcentração.
Desleixo.
Desmotivação.
Despriorização.
Dispersão.
Distimia.
Dromomania.
Egoísmo.
Eletronótica.
Emocionalismo.
Ensimesmamento.
Fechadismo.
Gurulatria.
Hedonismo.
Hipomnésia.
Imaturidades.
Indiferença.
Indisciplina.
Insensibilidade.
Jogatina.
Leniência.
Literatice.
Materialismo.
Maus hábitos.
Monoideísmo.
Murismo.
Negligência.
Nostalgia.
Novelismo.
Perdularismo.
Personalismos.
Perturbabilidade.
Preconceitos.
Preguiça.
Procrastinação.
Promiscuidade.
Psicopatia.
Pusilanimidade.
Radiotismo.
Retraimento.
Riscomania.
Sectarismos.
Supersticiosidade.
Taconismo.
Telemania.
Tibieza.
Varejismos.
Vícios.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o intermissivista retardatário, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoparaprocedência cursista: Intermissiologia; Homeostático.
02. Bagagem pré-ressomática: Intermissiologia; Neutro.
03. Consciência retardatária: Parapatologia; Nosográfico.
04. Convite ao intermissivista: Autexperimentologia; Homeostático.
05. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
06. Desestagnação do intermissivista: Autopriorologia; Homeostático.
07. Escola de cons: Parapedagogiologia; Homeostático.
08. FEP do intermissivista: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Função do intermissivista: Proexologia; Neutro.
10. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
11. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
12. Intermissivista obnubilado: Parapatologia; Nosográfico.
13. Intermissivista potencial: Intermissiologia; Neutro.
14. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
15. Tirateima do intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.

O CURSO INTERMISSIVO REPRESENTA OPORTUNIDADE
SINGULAR NO PROCESSO EVOLUTIVO DA CONSCIÊNCIA.
URGE AO INTERMISSIVISTA RETARDATÁRIO ATENDER,
PRIORITARIAMENTE, AOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, se considera conscin intermissivista retardatária?
De qual modo vem atuando no sentido de ser completista?
Bibliografia Específica:
1. Mota, Thatiana; Curso Intermissivo: Você se preparou para os Desafios da Vida Humana?; revisores César Machado; & Laura Bruna Araujo; pref. Ana Luiza Rezende; 200 p.; 10 caps.; 3 partes; 6 enus.; 1 E-mail; 36 perguntas;
10 respostas; 1 website; 14 webgrafias; 1 posf.; 83 refs.; índice de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; alf.; 23
x 16 cm.; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 21 a 155.
2. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
335, 336 e 899.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 602 a 616
e 682 a 688.

F. R. C.
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HOSPITALAR AUTORREFLEXIVA
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A internação hospitalar autorreflexiva é a condição, característica e oportunidade de a conscin, homem ou mulher, aproveitar o momento de hospitalização em tratamento
de saúde, para realizar o balanço existencial e refletir sobre a atual vida intrafísica, visando a realização da autoproéxis.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo interno vem do idioma Latim internus, “para dentro, voltado
para o interior de; interno”. Apareceu no século XVII. A palavra internação surgiu no Século
XIX. O termo hospital deriva também do idioma Latim, hospitale, “casa para hóspedes”.
Apareceu no Século XIII. O prefixo auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si
próprio”. O termo reflexão procede do idioma Latim, reflexio, “ação de voltar para trás”, de
reflexum, e este de reflectere, “recurvar; encurvar; vergar; dobrar; voltar; prestar atenção; refletir”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Hospitalização autorreflexiva. 2. Período de internamento autorreflexivo. 3. Internação hospitalar autorrecicladora.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo internação:
autointernação; desinternação; desinternada; desinternado; desinternamento; desinternar; desinternável; internada; internado; internamento; internar; reinternação; reinternada; reinternado; reinternamento; reinternar.
Neologia. As 3 expressões compostas internação hospitalar autorreflexiva, internação
hospitalar autorreflexiva básica e internação hospitalar autorreflexiva avançada são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 1. Internação hospitalar desaproveitada. 2. Internação em casa de saúde sem autorreflexão. 3. Hospedagem em clínica geriátrica.
Estrangeirismologia: a importância do checkup anual; a máxima mens sana in corpore
sano; os insights durante a internação hospitalar; o Despertarium.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à Fisiologia Humana.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal autorreflexivo; a pensenidade focada nos objetivos
pessoais; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a internação hospitalar autorreflexiva; a oportunidade para refletir sobre a autoproéxis; a compulsoriedade do internamento transformada em autorreciclagem; o enfrentamento
da dor; a medicação sistemática; a disciplina dos profissionais de enfermagem; a expressão
acolhedora do corpo médico clínico; o sorriso dos cuidadores ajudando na recuperação; a preocupação com a possível dessoma; o apoio dos amigos e familiares auxiliando nas autorreciclagens;
o bom humor; a importância de refletir sobre a anatomia humana; a doença somática na condição
de oportunidade de parar para pensar; a debilidade física tornando a conscin mais introspectiva;
a saúde emocional; o momento para repensar a vida; a saúde mental preservada apesar da patologia orgânica; os perigos da vida sedentária; o valor da dieta balanceada na prevenção das disfunções; as percepções assistenciais do momento reflexivo; a autorreflexão sobre o incompléxis; os
esforços efetivos empregados na consecução dos projetos de vida; o repouso obrigatório disponibilizando tempo para refletir; a saúde física após a aposentadoria; a saúde na terceira idade; a Hi-
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giene Consciencial; a boa condição de saúde física facilitando a projeção consciente voluntária;
a retomada das tarefas evolutivas após a recuperação da saúde somática.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assistência silenciosa das energias conscienciais (ECs); o amparador extrafísico de função; a prática diária da tenepes indicando caminhos assistenciais; o acoplamento áurico no período da internação; a sinalética energética e parapsíquica pessoal sinalizando o amparo ao assistido; a assimilação e dessassimilação simpática no ambiente hospitalar; a assistência dos amparadores extrafísicos antes, durante e depois da internação hospitalar.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autocuidado-autoproéxis; o sinergismo patológico restringimento intrafísico–restringimento consciencial.
Principiologia: o princípio do bom humor; o princípio de a vida intrafísica ter prazo de
validade; o princípio de viver evolutivamente; o princípio de o menos doente assistir o mais doente; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da megafraternidade; o princípio “isso também passa”; o princípio da grupalidade; o princípio da interassistencialidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de conduta do tenepessista mesmo internado em hospital.
Teoriologia: a teoria e a prática da assimilação energética simpática (assim); a teoria
da saúde consciencial.
Tecnologia: a técnica de retribuição pessoal; a técnica de valorização dos aportes recebidos; a técnica do EV na manutenção da autorreflexão; a técnica da tenepes; as técnicas dos
exercícios físicos mantenedores da saúde.
Voluntariologia: o voluntário interassistencial nas instituições hospitalares; o voluntariado dos doutores da alegria; o voluntariado conscienciológico reciclogênico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia;
o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da
Ectoplasmia; o Laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito terapêutico do tratamento hospitalar; o efeito homeostático do sorriso na remissão do mau humor e da autovitimização; os efeitos colaterais da instrumentação cirúrgica no corpo humano; o efeito da desassim no retorno à residência após internamento hospitalar; os efeitos reflexivos do período hospitalar; os efeitos da saúde física sobre a intelectualidade.
Ciclologia: o ciclo da vida intrafísica; o ciclo ler-escrever; o ciclo dos checkups periódicos.
Binomiologia: o binômio internação-alta; o binômio hospital-casa; o binômio admiração-discordância; o binômio Curso Intermissivo (CI)–curso vital intrafísico.
Interaciologia: a interação médico-paciente; a interação internado-enfermeira; a interação consciência-soma; a interação exercícios físicos–exercícios intelectuais.
Crescendologia: o crescendo amparo esporádico–amparo de função; o crescendo idealizar-realizar; o crescendo monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio energia-simpatia-alegria; o trinômio causa-efeito-solução.
Polinomiologia: o polinômio indústria da saúde–indústria da doença–indústria do exame–indústria da consulta–máfia da sáude; o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo saúde / doença; o antagonismo profilaxia / terapia;
o antagonismo ortopensene / patopensene.
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Paradoxologia: o paradoxo de a doença poder resultar na autorreflexão curativa.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; a lei da grupalidade; a lei da ação e reação;
lei do maior esforço evolutivo; a lei da sobrevivência humana.
Filiologia: a somatofilia; a biofilia; a conscienciofilia; a neofilia; a bibliofilia; evoluciofilia; cosmoeticofilia.
Fobiologia: a tanatatofobia; a afefobia (aversão a ser tocado); a agliofobia; a aicnmofobia; a albuminurofobia; a amnesiofobia; a bacilofobia; a bacteriofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do pânico; a síndrome
do exaurimento holochacral.
Maniologia: a mania de doenças (hipocondria).
Mitologia: o mito do sofrimento purificador; o mito de a internação na UTI significar
estar próximo da dessoma; os mitos sobre as doenças.
Holotecologia: a convivioteca; a sociologicoteca; a comunicoteca; a psicoteca; a proexoteca; a interassistencioteca; a terapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Conviviologia; a Terapeuticologia; a Comunicologia; a Grupocarmologia; a Proexologia; a Retribuiciologia; a Discernimentologia; a Autorreflexiologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o interno hospitalar; o interno psiquiátrico; o médico; o enfermeiro;
o psicólogo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon
lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador
de obra; o homem de ação.
Femininologia: a interna hospitalar; a interna psiquiátrica; a médica; a enfermeira; a psicóloga; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista;
a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;
a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida;
a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de
obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens evolutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: internação hospitalar autorreflexiva básica = aquela onde o tempo de
hospitalização é utilizado para repensar os relacionamentos; internação hospitalar autorreflexiva
avançada = aquela onde o tempo de hospitalização é utilizado para reperspectivar a autoproéxis
a partir de balanço existencial profundo.
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Culturologia: a cultura de solidariedade; a cultura do bom humor; a cultura da interassistencialidade; a cultura hospitalar.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a internação hospitalar autorreflexiva, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Acolhimento hospitalar: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
03. Consciência assistente: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Curiosidade pesquisística: Cosmovisiologia; Neutro.
05. Enfermagem interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Psicologia hospitalar: Assistenciologia; Neutro.
07. Recin: Recexologia; Homeostático.
08. Reversão existencial: Recexologia; Homeostático.
09. Saúde emocional: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
10. Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
11. Saúde intelectual: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
12. Saúde mental: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
13. Saúde parapsíquica: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
14. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
15. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

O PERÍODO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR CONSTITUI
OPORTUNIDADE PARA AUTORREFLEXÃO SOBRE A AUTOPROÉXIS E AS RECICLAGENS A SEREM REALIZADAS
A TEMPO, COM VISTAS AO COMPLETISMO EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aproveita os momentos de introspecção e relativa solidão, a exemplo da internação hospitalar, para autoquestionamentos e reperspectivação da
própria existência? Quais os resultados?
Bibliografia Específica:
1. Luskin, Fred; O Poder do Perdão: Uma receita para Saúde e a Felicidade (Forgive for Good); revisor
Wagner Shina; & Marina Coan; trad. Carlos Szlak; 254 p.;16 caps.; 3 seções; 16 citações, 23 refs., 23 x 16cm, br; Novo
Paradigma; Rio de Janeiro, RJ. 2002; páginas 65 a 68 e 182.
2. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano;
1.248 p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; geo.; ono.; alf.; 4 a Ed. rev.
e amp.; 7 x 21 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999;
páginas 264, 875 e 876.
Webgrafia Específica:
Jorge, Cristina; Doenças e as Emoções: Causas Emocionais das Doenças; E-book; Artigo; online; Vida em
Consciência e em Mindfulness; Seja a sua Fonte de Cura através da Consciência de si Mesmo; 1 enu.; 1 foto; glos.114
termos; 5 ilus.; disponível em:<https://www.google.com.br/searchJorgeCristina+Doenças+Emocionais>; acesso em:
15.11.15.

O. D. S.
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INTERNACIONALIZAÇÃO DA CONSCIENCIOLOGIA
(POLICARMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A internacionalização da Conscienciologia é o conjunto de ações destinadas à comunicação, explanação, divulgação, propagação, elucidação, esclarecimento e expansão,
em âmbito mundial, das especialidades, técnicas e paratécnicas interassistenciais da Ciência das
Ciências, com o objetivo de reunir os egressos de Cursos Intermissivos (CI) pré-ressomáticos
e outras conscins predispostas à tares.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo internacional provém do idioma Francês, international, e do
idioma Inglês, international, “internacional”. Apareceu em 1858. O termo consciência deriva do
idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no
Século XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte;
tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Expansão internacional da Conscienciologia. 2. Difusão internacional da Conscienciologia. 3. Transnacionalização conscienciológica. 4. Divulgação transfronteiriça da Conscienciologia. 5. Projeção conscienciológica internacional. 6. Abertismo conscienciológico internacional. 7. Mundialização da Conscienciologia. 8. Universalização da Conscienciologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo internacional: internacionalidade; internacionalismo; internacionalista; internacionalística; internacionalístico; internacionalização; internacionalizada; internacionalizado; internacionalizante; internacionalizar; internacionalizável.
Neologia. As 3 expressões compostas internacionalização da Conscienciologia, internacionalização básica da Conscienciologia e internacionalização avançada da Conscienciologia
são neologismos técnicos da Policarmologia.
Antonimologia: 1. Restringimento da Conscienciologia. 2. Limitação da Conscienciologia. 3. Bairrismo conscienciológico. 4. Nacionalização conscienciológica.
Estrangeirismologia: o kick-off policármico; a interassistência cross borders, a interassistência without borders; a interassistência customized; a evitação de empire building; os efeitos
da consciential revolution; a clarification task worldwide; o melting pot cultural.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à responsabilidade assistencial internacional.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Viagens
aproximam consciências. Itinerâncias abrem caminhos. Internacionalização: ensaio pré-intermissivo. Intercompetição, não. Intercooperatividade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da internacionalização da Conscienciologia; o holopensene pessoal da tares policármica; o holopensene pessoal da interassistencialidade; o materpensene pessoal assistencial; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes;
a prioropensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; o materpensene institucional;
o holopensene institucional; o holopensene do local de assistência; o holopensene do ambiente
dos trabalhos tarísticos; o holopensene da tares internacional; o holopensene da reurbanização
planetária.
Fatologia: a internacionalização da Conscienciologia; as ações associadas com a expansão da Neociência Conscienciologia; a itinerância internacional; os debates conscienciológicos
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públicos e abertos, em várias línguas; os artigos conscienciológicos publicados em vários idiomas; as publicações em revistas internacionais; as traduções de livros conscienciológicos em diversos idiomas; a abertura e incentivo de intercâmbios conscienciológicos; os intercâmbios intelectuais entre diversas linhas de conhecimento e da Conscienciologia; as parcerias de longo prazo
entre as Instituições Conscienciocêntricas (ICs) trabalhando na frente internacional; a cooperação
cosmoética entre ICs; o compartilhamento de escritório em locais internacionais; os recursos
conscienciológicos open source; os recursos conscienciológicos compartilhados; as conexões internacionais gerando novos pólos da Conscienciologia; a contínua formação de novas ramificações; os campi conscienciológicos; o amadurecimento e difusão das subespecialidades da Conscienciologia; as estratégias para facilitar a expansão natural da Conscienciologia e respectivas subespecialidades; a autossustentabilidade das ICs no âmbito internacional; a transparência administrativo-financeira entre ICs; o duplo vínculo; o equilíbrio saudável entre as necessidades intrafísicas e a dedicação aos esforços interassistenciais; os escritórios virtuais; os escritórios permanentes; os representantes individuais; a evitação da centralização do poder e consequente desvio
da proposição essencial da Megafilosofia Conscienciológica; a superação do hábito antiquado de
territorialidade humana; a profilaxia da monetização da Conscienciologia; a importância fundamental da recin continuada; a necessidade de autocrítica saudável e contínua; o exercício da criticidade cosmoética preservando a saúde da IC; a evitação dos antagonismos entre conscins
gerados pela imposição do modo de pensar de determinada mesologia; as dinâmicas parapsíquicas; o poliglotismo enquanto chave para interassistência mais ampla; a adaptação do formato
e duração dos cursos de Conscienciologia às diferentes mesologias; a identificação de locais
adequados para as atividades; a profilaxia da subjugação consciencial; a intercooperatividade em
vez de intercompetição; o sotaque diferente; a megavontade aplicada ao calculismo cosmoético;
a anticonflitividade; a diplomacia na prática; a coerência e lealdade para com as diretrizes e orientações das ICs; a didática das aulas, palestras e outras atividades tarísticas; a atualização continuada das verpons; a condução da vida com sabedoria integrada; a atuação da tares; o exemplarismo
pessoal, multidimensional, internacional; os 6 continentes habitados por seres humanos; as traduções interassistenciais; a iniciativa interassistencial; a proatividade tarística internacional; a quebra de fronteiras interassistenciais; a biblioitinerância interassistencial na África; a doação interassistencial internacional; a cosmovisão interassistencial; a preparação para liderança interassistencial na próxima intermissão.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ação do link pessoal holocármico mais fundamental entre consciências; a expansão internacional do desassédio;
o funcionamento da tenepes em base física temporária (itinerância) ou permanente (radicação
vitalícia); a atuação do agente retrocognitivo; os grupos das consciexes acompanhando os cursos
conscienciológicos na condição de alunos extrafísicos; a Paradiplomacia na prática; a mudança do
campo energético com a chegada de cada aluno; a paradidática das aulas, palestras e outras atividades tarísticas extrafísicas; os parafatos orientando a internacionalização; a priorização interassistencial multiexistencial dirigindo a internacionalização.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo trafares superados–exemplarismo cosmoético; o sinergismo das energias conscienciais (ECs) do grupo afim; o sinergismo pessoa certa–lugar certo–
–tempo certo; o sinergismo palavra verponológica–memória intermissiva; o sinergismo assinatura holopensênica tarística–assistência multidimensional; o sinergismo erudição-poliglotismo;
o sinergismo empatia–acolhimento dialógico; o sinergismo timing do assistente–timing do assistido; o sinergismo cosmovisão holobiográfica–expansão interassistencial; o sinergismo correção-ampliação-qualificação.
Principiologia: o princípio da interassistencialidade global; o princípio consciencial;
o trabalho contínuo com os princípios fundamentais da Conscienciologia; o princípio da descrença (PD); o princípio da afinidade consciencial; o princípio evoluído de quem aprende deve ensi-
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nar; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do Universalismo; o princípio da interassistencialidade; o princípio da interdependência evolutiva entre os princípios conscienciais.
Codigologia: o código pessoal de conduta na itinerância tarística; os códigos internacionais de comunicação; o código da megafraternidade; a teática do código pessoal de Cosmoética
(CPC) promovendo a franqueza educada, calculada e terapêutica na sala de aula; o código grupal
de Cosmoética (CGC) estipulando as regras de convivência interconscienciais; os códigos grupais
libertários; o respeito aos diversos códigos sociais.
Teoriologia: a teoria das relações interculturais; a teoria do auto e heterodesassédio;
a teoria da evocação pensênica; a teoria das seriéxis evidenciando a necessidade de melhoria da
História Pessoal; a teoria da imperturbabilidade fundamentando acertos grupocármicos; a teoria
e a prática da interassistencialidade; a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria da reurbex; a teoria da desrepressão consciencial; a teoria de o holopensene de determinada subespecialidade da Conscienciologia poder ser melhor aceita em algumas culturas.
Tecnologia: a aplicação de técnicas energéticas de desassimilação; as técnicas da Paradiplomacia.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial nas Instituições Conscienciocêntricas
(ICs); a autossustentabilidade energética dos voluntários; o desenvolvimento pessoal dos voluntários através de reciclagens intraconscienciais e existenciais; a implantação e manutenção de
interdependência saudável entre voluntários; o estabelecimento da carreira profissional do voluntário como prioridade; a autonomia e independência financeira do voluntário; o voluntariado
teático da tares; o voluntariado na docência tarística; a evitação do acriticismo do voluntariado;
o voluntariado conscienciológico oportunizando o autexemplarismo, a interassistência, a tares
e a reparação grupocármica multidimensional.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica;
o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Intermissiologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio
Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da
Pararreurbanologia.
Efeitologia: o efeito no holocarma das itinerâncias docentes internacionais; o efeito do
exemplarismo pessoal de poucos sobre a evolução de muitos; os efeitos evolutivos dos acúmulos
da interassistencialidade teática; os efeitos do agente retrocognitor; os efeitos colaterais das palavras; os efeitos surpreendentes das ações tarísticas; o efeito da recin pessoal na equipex; os
efeitos da autodisponibilidade interassistencial ao honrar os convites providenciais; o efeito de
saber mais do passado na melhoria do futuro.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo contato com novas culturas; as neossinapses advindas com a docência conscienciológica internacional; a geração de neossinapses alavancadoras da proéxis; as neossinapses necessárias ao aprendizado de novos idiomas e à recuperação de cons idiomáticos de retrovidas; a comunicação impactante cosmoética geradora de
neossinapses antifossilizadoras; as verpons produzindo a geração de neossinapses; as neossinapses focadas no abertismo consciencial; as neossinapses do neoparadigma consciencial.
Ciclologia: o ciclo de aprendizagem do novo idioma; o ciclo erro-correção-acerto;
o ciclo passado-presente-futuro; o ciclo causa-efeito; o ciclo ignorar-errar-recompor-aprender-ensinar; o ciclo sadio da comunicação coronochacra-frontochacra-laringochacra; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo de desconstrução de retroideias; os ciclos de palestras das
ICs; o ciclo encontro-desencontro-reencontro; o ciclo de neoideias conscienciológicas; o ciclo
alternante ensinar-aprender; o ciclo ascensão-queda dos poderios anticosmoéticos; o ciclo interexistencial sementeira intrafísica–colheita intermissiva–recolheita intrafísica; o ciclo exposição-refutação-reformulação.
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Enumerologia: a internacionalização terapêutica; a internacionalização autevolutiva;
a internacionalização interassistencial; a internacionalização cosmoética; a internacionalização
libertária; a internacionalização predeterminada pelo CI; a internacionalização irresistível.
Binomiologia: o binômio pensar global–agir global; o binômio nacional-internacional;
o binômio saúde individual–saúde organizacional; o binômio autossustentabilidade individual–
–autossustentabilidade organizacional; a importância do binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio monoglota-poliglota; o binômio reciclagem intraconsciencial–exemplarismo pessoal; o binômio itinerância internacional–estudos idiomáticos; o binômio linguagem-cultura; o binômio
abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio flexibilidade cognitiva–megafraternidade; o binômio conviver-entender; o binômio admiração-discordância; o binômio Mega-Hospital Terrestre–Megaescola Terrestre; o binômio reurbanização extrafísica–reurbanização intrafísica.
Interaciologia: a interação holopensene pessoal–holopensene do local; a interação holopensene pessoal–assinatura pensênica; o link assistencial da pré-aula na interação professor-alunos; a interação paradigma consciencial–paradigma convencional ampliando a abrangência
tarística; a interação aulas extrafísicas–aulas intrafísicas; a interação equipin-equipex.
Crescendologia: o crescendo ensinando através de tradutor–dando aulas no idioma local; o crescendo tarístico site monolingual–site polilingual–aulas online–itinerância docente
conscienciológica–presença física permanente internacional; o crescendo consciência nacional–
–consciência internacional–consciência planetária–consciência cósmica; o crescendo tarefa da
consolação–tarefa do esclarecimento; o crescendo professor(a) monolíngue-bilíngue-trilíngue-polilíngue; o crescendo intercompreensão-intercooperação; o crescendo gerado pela expansão
da cosmovisão pessoal ou grupal; o crescendo do livre arbítrio a partir dos acertos grupocármicos; o crescendo evolutivo da Socin; o crescendo infinito da evolução consciencial; o crescendo
Ciência Convencional–Ciência Conscienciologia.
Trinomiologia: o trinômio onde-quando-quem; o trinômio (aliteração) simpatia-sintonia-sinergia; o trinômio compreensão-superação-autexemplo; o trinômio pensene do assistente–
–pensene do assistível–códigos significativos; o trinômio fale-escute-discuta; o trinômio intelectualidade-autoparapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio soma-etnia-mesologia; o trinômio
educação-pararreeducação-sapiência; o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo; a assistência qualificada pelo trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio proexológico autosseriedade-autadaptabilidade-megafoco-constância-compléxis; o polinômio recolhimento-reflexão-inspiração-realização; o polinômio
egocarma-grupocarma-policarma-holocarma; o polinômio tempo de aprender–tempo de assimilar–tempo de retribuir–tempo de doar; o polinômio ressoma-Mesologia-Genética-Paragenética;
o polinômio professor-aluno-assistente-assistido; o polinômio alternativas-opções-escolhas-resultados; o polinômio recordações-resgates-reconciliações-renovações; o polinômio preparação-revisão-comunicação-assistência; o polinômio neofilia–Culturofilia–adaptaciofilia–neocidadania proexológica; o polinômio dúvida-pergunta-resposta-compreensão; o polinômio perceptividade-paraperceptividade-resolutividade-interassistencialidade.
Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;
o antagonismo assentamento temporário / radicação vitalícia; o antagonismo improviso / método; o antagonismo vontade inquebrantável / vontade débil; o antagonismo zona de conforto / zona de desconforto; o antagonismo realidade / aparência; o antagonismo conscins posicionadas
cosmoeticamente trabalhando em harmonia / conscins submissas trabalhando em desarmonia;
o antagonismo frieza assistencial / rapport interassistencial.
Paradoxologia: o paradoxo radicação vitalícia na Cognópolis–nomadismo proexogênico; o paradoxo de única palavra poder mudar a vida de outrem; o paradoxo de quanto mais se
dá, mais se recebe; o paradoxo da impactoterapia efetuada com doçura; o paradoxo de aprender
boas lições com os maus exemplos; o paradoxo de o passado estar sempre presente no presente.
Politicologia: a conscienciocracia; a proexocracia; a interassistenciocracia; a terapeuticocracia; a tares enquanto expressão da lucidocracia; a democracia comunicativa; as bases democráticas do Estado Mundial; a cognocracia.
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Legislogia: a lei do maior esforço; a adesão às leis e regulamentos em cada país; a lei
da interdependência consciencial; a lei da responsabilidade perante o grupo evolutivo; a lei de
causa e efeito atuando na responsabilidade pela comunicação; as leis do holocarma; as leis racionais da proéxis; a lei da convivialidade sadia; a lei da empatia.
Filiologia: a evoluciofilia; a sociofilia; a conviviofilia; a heterocriticofilia; a neofilia;
a comunicofilia; a assistenciofilia; a linguisticofilia; a adaptaciofilia; a reeducaciofilia.
Fobiologia: a fobia de errar ao comunicar-se; a idiomatofobia; a neofobia; a descrenciofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da onipotência; a evitação da síndrome da procrastinação; a possibilidade de encontrar conscins com a síndrome da borboleta nas atividades
conscienciológicas
Maniologia: a evitação da megalomania na interassistência; a evitação da mania do poder temporal; a evitação da mania da competição; o fim da fracassomania; a evitação da gurumania; a eliminação da misticomania; a eliminação da religiosomania.
Mitologia: o mito da superioridade racial; o mito da independência interconsciencial;
o mito de ser internacional implicar em melhor qualidade; o mito da tradução perfeita; o mito de
“o internacional” merecer maior prestígio; a eliminação do mito do sofrimento necessário; a eliminação do mito do poder divino; o extermínio do mito do salvacionismo.
Holotecologia: a proexoteca; a teaticoteca; a comunicoteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a mentalsomatoteca; a policarmoteca; a globoteca; a consciencioteca; a cosmoeticoteca;
a pacificoteca.
Interdisciplinologia: a Policarmologia; a Conviviologia; a Presenciologia; a Parassemiologia; a Intrafisicologia; a Autopesquisologia; a Comunicologia; a Autopriorologia; a Experimentologia; a Evoluciologia; a Interprisiologia; a Reurbanologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a personalidade internacional; a roda de amigos evolutivos; a consciência megacosmopolita; a consciência providencial; a equipe de
voluntários da Conscienciologia; a minipeça no maximecanismo multidimensional interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o projetor consciente; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o tradutor.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial;
a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a projetora consciente; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a tradutora.
Hominologia: o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens
interassistens; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens interconscientialis; o Homo sapiens
argumentator; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens
intertaristicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: internacionalização básica da Conscienciologia = a criação e manutenção de sites multilíngues nas Instituições Conscienciocêntricas, divulgando os respectivos objetivos e especialidades; internacionalização avançada da Conscienciologia = a criação e manutenção de atividades conscienciológicas multilíngues regulares, virtuais e / ou presenciais de acesso
intercontinental.
Culturologia: a Multiculturologia da interassistencialidade evolutiva universalista; as
relações interculturais; a cultura do abertismo consciencial; a cultura da intercompreensão;
a cultura cosmovisiológica; a cultura de paz; a cultura da convivialidade sadia.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, a internacionalização da Conscienciologia
pode ser racionalmente abordada, por exemplo, pelas 4 subdivisões técnicas ou segmentos teáticos e objetivos, dispostos na ordem alfabética:
1. Extrafísica: abordagem relativa às manifestações extrafísicas das consciências.
2. Grupal: abordagem relativa a grupos de consciências.
3. Organizacional: abordagem relativa às Instituições Conscienciocêntricas.
4. Pessoal: abordagem relativa ao microuniverso intraconsciencial.
Especialistas. Segundo a ótica da Conscienciologia, os envolvidos na internacionalização tarística cosmoética podem ser identificados por várias categorias, incluindo pelo menos,
estas 27, listadas na ordem alfabética:
01. Acoplamentistas.
02. Administraciologistas.
03. Completistas.
04. Comunicólogos.
05. Conscienciografologistas.
06. Conscienciologistas.
07. Conscienciômetras.
08. Consciencioterapeutas.
09. Cosmanalistas.
10. Cosmoeticistas.
11. Desassediologistas.
12. Despertologistas.
13. Epicons.
14. Evoluciólogos.
15. Invexologistas.
16. Maxiproexologistas.
17. Parafenomenologistas.
18. Parageneticistas.
19. Parapedagogos.
20. Parassociólogos.
21. Paraterapeutas.
22. Pensenologistas.
23. Proexologistas.
24. Projeciologistas.
25. Recexologistas.
26. Tenepessistas.
27. Verponologistas.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a internacionalização da Conscienciologia, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
03. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
04. Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
05. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
07. Desafio da Conscienciologia: Autopesquisologia; Homeostático.
08. Descentração cognitiva: Conviviologia; Neutro.
09. Infiltrado cosmoético: Anonimatologia; Homeostático.
10. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
11. Nomadismo consciencial: Comunicologia; Neutro.
12. Produção do esclarecimento: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Retribuiciologia: Proexologia; Homeostático.
14. Revolução conscienciológica: Evoluciologia; Homeostático.
15. Terra-de-todos: Intrafisicologia; Homeostático.

A INTERNACIONALIZAÇÃO DA CONSCIENCIOLOGIA POSSIBILITA O EXERCÍCIO PLANEJADO DA INTERDEPENDÊNCIA
EVOLUTIVA. É A FUNDAMENTAÇÃO INTERASSISTENCIAL
TARÍSTICA NECESSÁRIA À REURBANIZAÇÃO PLANETÁRIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está trabalhando para expandir a Conscienciologia às conscins predispostas a receberem a tarefa do esclarecimento? Tem contribuído para a internacionalização do paradigma consciencial?
J. B. L.
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INTERPRETAÇÃO SELETIVA
(HERMENEUTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A interpretação seletiva é a abordagem técnica, monovisual, varejista, incompleta, a apenas determinado texto do trabalho intelectual do autor, sem a cosmovisão da obra
ampla, abrangente e integral.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo interpretação deriva do idioma Latim, interpretatio, “interpretação; explicação; sentido”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo seletivo procede também do idioma
Latim, seligere, “escolher; extremar; optar; preferir”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Interpretação pontual. 2. Interpretação monovisual. 3. Interpretação
subjetiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo interpretação: desinterpretar; interpretador; interpretadora; interpretante; interpretar; interpretativa; interpretativo; interpretável; intérprete; reinterpretação; reinterpretada; reinterpretado; reinterpretar.
Neologia. As 3 expressões compostas interpretação seletiva, interpretação seletiva cosmoética e interpretação seletiva anticosmoética são neologismos técnicos da Hermeneuticologia.
Antonimologia: 1. Interpretação abrangente. 2. Interpretação geral. 3. Interpretação
cosmovisual.
Estrangeirismologia: o biofeedback mentalsomático; o breakthrough cognitivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às análises racionais dos fatos e parafatos da Conscienciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da mentalsomaticidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
contrapensenes; a contrapensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade.
Fatologia: a interpretação seletiva; a análise pontual; a sutileza intelectual pinçada; a interpretação pontual apenas como aperitivo intelectual; a minileitura prévia; a atenção dividida;
a logicidade da argumentação; o juízo heterocrítico; o contraponto técnico; a análise pontual correta; a análise pontual tendenciosa; o destaque do pensamento escrito isolado para análise; o destaque de trecho da redação do autor empregado com objetivo anticosmoético; a evitação da abordagem abrangente; a mutilação do pensamento global do autor; a apriorismose; a adaptação espúria do texto alheio; a corrupção do pensamento do autor; a linguagem intencional ou propositadamente corrompida; a corrupção linguística; a análise ética; a filtragem dos fatos pelos valores
pessoais.
Parafatologia: a precognição; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectivo.
Principiologia: os princípios da argumentação racional; o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da Hermenêutica Científica.
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Tecnologia: a técnica de identificar o sentido geral do texto; a técnica analítica das
obras escritas; as técnicas aplicadas no curso Heterocrítica de Obra Útil.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Hermeneutas.
Efeitologia: os efeitos ambíguos das interpretações seletivas.
Ciclologia: o ciclo intelectual primário-secundário-superior.
Enumerologia: a exposição seletiva; a abordagem seletiva; a análise seletiva; a argumentação seletiva; a alegação seletiva; a heterocrítica seletiva; a refutação seletiva.
Binomiologia: o binômio Hermenêutica-Exegética; o binômio restrição da atenção (focalização)–interpretação seletiva; o binômio memorização seletiva–interpretação seletiva.
Interaciologia: a interação interpretação do detalhe isolado–interpretação detalhista
do conjunto do objeto.
Crescendologia: o crescendo interpretação pontual–interpretação abrangente; o crescendo monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento.
Polinomiologia: o polinômio artigo-palestra-tese-livro.
Antagonismologia: o antagonismo interpretação abrangente / interpretação seletiva;
o antagonismo contenda inútil / polêmica útil.
Paradoxologia: o paradoxo autodidata cosmoético–erudito anticosmoético.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo.
Filiologia: a intelectofilia; a pesquisofilia.
Holotecologia: a intelectoteca; a experimentoteca; a polemoteca; a logicoteca; a argumentoteca; a tecnoteca; a atencioteca.
Interdisciplinologia: a Hermeneuticologia; a Analiticologia; a Argumentologia; a Metodologia; a Experimentologia; a Refutaciologia; a Heterocriticologia; a Mentalsomatologia; a Erudiciologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca
humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens collector; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo
sapiens argumentator; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens intellegens; o Homo
sapiens attentus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens
studiosus.
V. Argumentologia
Exemplologia: interpretação seletiva cosmoética = a análise textual desenvolvida com
honestidade, equilíbrio e transparência; interpretação seletiva anticosmoética = a análise textual
desenvolvida com artimanha, desonestidade ou segundas intenções.
Culturologia: a Multiculturologia da Hermenêutica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a interpretação seletiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
02. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Compreensibilidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Contraponto técnico: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
08. Paradoxo da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Sistemata: Experimentologia; Neutro.

A INTERPRETAÇÃO SELETIVA OU PONTUAL CORRE
SEMPRE O RISCO DE MUTILAR O SENTIDO DA DIRETRIZ FUNDAMENTAL DO TEXTO REDIGIDO PELO AUTOR,
EXIGINDO ATENÇÃO MAIS ACURADA E EXPLICITATIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já teve algum texto malinterpretado? A intenção
do hermeneuta era positiva?

