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I N T E R P R E T A Ç Ã O    S I M U L T Â N E A  
( T R A D U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A interpretação simultânea é a tradução técnica feita oral e imediatamente, 

da língua de partida para a língua de chegada, durante apresentações, aulas, palestras, conferên-

cias e debates com o auxílio de equipamentos de áudio e, em alguns casos, de vídeo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo interpretação deriva do idioma Latim, interpretatio, “interpreta-

ção; explicação; sentido”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo simultâneo vem do idioma Latim 

Tardio, simultaneus, “simultâneo”. Apareceu no Século XVII. A expressão interpretação simulta-

nea surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Interpretação de conferências. 2.  Tradução simultânea. 3.  Interpre-

tação oral instantânea; tradução oral instantânea. 4.  Interpretação oral sincrônica; tradução oral 

sincrônica. 5.  Interpretação oral concomitante; tradução oral concomitante. 6.  Interpretação oral 

tautócrona; tradução oral tautócrona. 

Arcaismologia. Eis arcaísmo para interpretação simultânea: interpretação telefônica. 

Neologia. As duas expressões compostas interpretação simultânea convencional e inter-

pretação simultânea paraperceptiva são neologismos técnicos da Traduciologia. 

Antonimologia: 1.  Interpretação sussurrada; tradução sussurrada. 2.  Interpretação con-

secutiva; tradução consecutiva. 3.  Interpretação consecutânea; tradução consecutânea. 4.  Inter-

pretação de diálogo; interpretação de enlace. 5.  Interpretação comunitária; tradução comunitária. 

6.  Interpretação à prima vista do texto; tradução oral à prima vista do texto. 7.  Tradução escrita. 

Estrangeirismologia: o profissional freelancer; o ear-voice span; o relais; a théorie du 

sens; a abordagem cibliste; os Nuremberg trials; a Association Internationale des Interprètes de 

Conférence (AIIC). 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à atenção dividida prolongada. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares pertinentes: – Interpretação si-

multânea: simultradução. Interpretação simultânea: facilitação. Interpretar: tomar decisões. 

Citaciologia: – Prefiro os profissionais que tendem a falar menos e a dizer o que real-

mente interessa, de modo idiomático, com elegância, precisão, entonação natural e equilíbrio 

(Sergio Viaggio, 1945–). A tradução é ofício sempre sujeito ao ladrar dos detratores (Jerônimo 

de Strídon, 347–420). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holotraduzibilidade; os nexopensenes; a nexo-

pensenidade; a autorretilinearidade pensênica; os traduciopensenes orais; a traduciopensenidade 

oral; os poliglotopensenes; a poliglotopensenidade; os lexicopensenes multilíngues; a lexicopen-

senidade multilíngue; os orismopensenes poliglóticos; a orismopensenidade poliglótica; a pressão 

holopensênica encarada com bom humor. 

 

Fatologia: a interpretação simultânea; os eventos internacionais; a combinação linguísti-

ca do evento; a classificação linguística do intérprete; o equipamento tecnológico auxiliar; a cabi-

ne com isolamento acústico; a importância de se disponibilizar material ao intérprete com antece-

dência; o alinhamento de expectativas com o palestrante; a responsabilidade do profissional para 

com o êxito do evento; os pré-requisitos da profissão; o grande limitador de rendimento na tradu-

ção simultânea sendo emocional, não linguístico; a evitação do tradutorês; a sujeição constante ao 

erro; as discussões terminológicas; o elemento performático da interpretação; o trabalho em du-

pla; a compilação de glossários; as fórmulas formais orais; as palavras-bombril; as tomadas de 
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decisão instantâneas e ininterruptas; o preenchimento automático das lacunas de informação; o la-

psus linguae; o emprego de táticas de sobrevivência; a demanda intelectual extenuante; o check- 

-list do intérprete; o trânsito por diversas áreas do conhecimento; o apetite intelectual; a constante 

atualização; o trunfo do profissional sendo a língua materna; o pseudoglamour; a profissão  

a 2; o sobrepairamento às picuinhas profissionais; o autocontrole emocional; o bom relaciona-

mento profissional; a experiência profissional contada em horas de cabine; a presença frequente 

de intérpretes nos momentos decisivos da história humana; a interpretação simultânea nascendo 

da sussurrada; os intérpretes do passado sendo achados pela profissão; os intérpretes do futuro es-

colhendo a profissão; a herança belicista da interpretação simultânea; o Dia dos Tradutores;  

a confusão entre tradução simultânea e as outras modalidades de tradução; a interpretação simul-

tânea dos verbetes-aulas da Conscienciologia debatidos no Tertuliarium; o I Congresso Interna-

cional da Tenepessologia na condição de primeiro evento com interpretação simultânea na Cog-

nópolis Foz; o alcance de intermissivistas não lusófonos; a desmitificação do ofício como incum-

bência do profissional consciente; o esclarecimento quanto à multidimensionalidade do ofício co-

mo tarefa do profissional autoconsciente; a prioridade da escrita. 

 

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

gética e parapsíquica identificada e empregada no exercício da interpretação simultânea; o in- 

sight; o priming parapsíquico; a iscagem consciente de assediadores do concabino; a visualização 

da dimener; o estado alterado de consciência (EAC) induzido pela traduciopensenização constan-

te; o amparador de função soprando a palavra certa durante a interpretação simultânea; o acopla-

mento energético; o desacoplamento energético; a assim; a desassim; a labilidade parapsíquica;  

a incorporação; a possessão; a psicofonia; a ausência de parapsiquismo lúcido da maioria dos in-

térpretes profissionais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo tradução escrita–tradução simultânea; o sinergismo dos 

atributos mentaissomáticos; o sinergismo dos chacras encefálicos; o sinergismo processamento 

conceitual–processamento lexical; o sinergismo vasta dicionarização cerebral–taquipsiquismo– 

–fluência comunicativa; o sinergismo erudição-coloquialismo; o sinergismo voluntariado-profis-

são; o sinergismo da profissão a 2. 

Principiologia: o princípio da comunicação interconsciencial; o princípio da diversida-

de linguística; o princípio da autenticidade consciencial; o princípio da interpretação de ideias, 

não palavras; o princípio da inexistência de sinônimos interlínguas; o princípio da tradução im-

perfeita; o princípio de existir tantas boas interpretações quantos bons intérpretes. 

Codigologia: o código de Ética dos intérpretes; o código pessoal de Cosmoética (CPC) 

do intérprete autoconsciente. 

Teoriologia: as teorias da interpretação simultânea. 

Tecnologia: a técnica do shadowing; a técnica do controle da distância perante o ora-

dor; a técnica da manutenção do termo no original; a técnica da introdução de termos genéricos; 

a técnica da reconstrução pelo contexto; a técnica da alteração dos itens da enumeração; a téc-

nica da memória ecoica. 

Voluntariologia: o voluntariado na equipe de tradução simultânea do Tertuliarium;  

o voluntariado a 2 da dupla evolutiva; o apoio dos voluntários do CINEO. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório da 

vida profissional; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório consciencio-

lógico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscien-

ciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e pa-

rapsíquica; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intérpretes. 

Efeitologia: o primeiro efeito lexicológico da profissão de intérprete sendo o desenvol-

vimento da sinonímia multilíngue pessoal; o efeito da profissão na proéxis pessoal. 
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Neossinapsologia: o desconhecimento das sinapses governando os intrincados processos 

mentaissomáticos da interpretação simultânea. 

Ciclologia: o ciclo retroalimentador profissão de intérprete–autopolineuroléxico; o ci-

clo de aprendizagem profissional; o ciclo análise–síntese instantâneas. 

Enumerologia: a interpretação simultânea literária; a interpretação simultânea filosófi-

ca; a interpretação simultânea técnico-científica; a interpretação simultânea jurídica; a interpre-

tação simultânea política; a interpretação simultânea convencional; a interpretação simultânea 

conscienciológica. 

Binomiologia: o binômio aparelho auditivo–aparelho fonador; o binômio língua ativa–

–língua passiva; o binômio intangibilidade-sutileza; o binômio pressão-urgência; o binômio ti-

ming–presença de espírito; o binômio pontualidade-confidencialidade; o binômio intérprete–tra-

dutor juramentado; o binômio auxiliar da justiça–auxiliar do comércio; o binômio retour–língua 

pivô; o binômio intérprete profissional–formador de intérpretes. 

Interaciologia: a interação interpretação simultânea–Conscienciologia; a interação in-

terpretação simultânea–militarismo; a interação interpretação simultânea–diplomacia; a intera-

ção interpretação-poder; a interação interpretação simultânea–religião; a interação Arte-Ciên-

cia; a interação contratante-intérprete-palestrante-público; a interação intérprete ativo–intérpre-

te passivo; a interação conhecimento clássico–cultura geral–conhecimento técnico-científico;  

a interação habilidades linguísticas–traços conscienciais. 

Crescendologia: o crescendo das profissões poliglóticas professor de idiomas–intérpre-

te–tradutor; o crescendo empenho dirigido–treinamento sistemático–experiência acumulada;  

o crescendo bilinguismo-poliglotismo-hiperpoliglotismo; o crescendo pesquisa pré-evento–pes-

quisa durante o evento–pesquisa pós-evento; o crescendo desverbalização-conceituação-reverba-

lização; o crescendo incompreensibilidade–inteligibilidade mútua. 

Trinomiologia: o trinômio das línguas de trabalho A-B-C; o trinômio (trio) orador-in-

térprete-ouvinte; o trinômio ruído-sotaque-velocidade; o trinômio gongorismo-ambiguidade-obs-

curidade; o trinômio sono–alimentação–exercício físico; o trinômio dos usuários de interpreta-

ção monoglotas–falsos bilíngues–curiosos; o trinômio oratória-eloquência-retórica; o trinômio 

língua de trabalho–domicílio profissional–número de concorrentes; o trinômio eventos nosográ-

ficos–neutros–homeostáticos; o trinômio motivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio interpretação de enlace–interpretação sussurrada–inter-

pretação consecutiva–interpretação simultânea; o polinômio encontro-simpósio-jornada-fórum- 

-congresso-cúpula; o polinômio mesa de som–cabine de tradução–central do intérprete–emissor–

–receptor; o polinômio conteúdo-intenção-ritmo-tom; o polinômio alusão cultural–citação–gí-

ria–piada–poesia–provérbio–regionalismo; o polinômio memória episódica–memória procedi-

mental–memória semântica–memória de trabalho; o polinômio frontochacra-coronochacra-nu-

cochacra-laringochacra. 

Antagonismologia: o antagonismo interpretação simultânea / interpretação consecuti-

va; o antagonismo interpretação simultânea / interpretação sussurrada; o antagonismo interpre-

tação simultânea / acompanhamento; o antagonismo interpretação simultânea / exegese; o anta-

gonismo facilitador / protagonista; o antagonismo elóquio monocórdico / prosódia rica; o anta-

gonismo elogio / crítica ao intérprete. 

Paradoxologia: o paradoxo de o intérprete ser menos notado quanto mais interfere;  

o paradoxo da espontaneidade técnica. 

Politicologia: a democracia; as políticas linguísticas internacionais. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao aperfeiçoamento profissional. 

Filiologia: a curiosofilia; a neofilia; a poliglotofilia; a traduciofilia; a lexicofilia; a cogni-

ciofilia; a verbofilia. 

Fobiologia: a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome do impostor; a síndrome do “always the bridesmaid, never 

the bride”. 

Maniologia: a logomania; a onomatomania; a lalomania; a megalomania. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13298 

Mitologia: o mito de o intérprete nascer pronto; o mito de o bilíngue ser naturalmente 

intérprete; o mito de o intérprete precisar ser apenas ouvido, jamais visto (impessoalidade); o mi-

to da imparcialidade; o mito da infalibilidade; o mito de a tradução simultânea ser mais difícil 

em relação à consecutiva; o mito de a interpretação ser realizada apenas na língua materna;  

o mito da competência incompreensível ao público; o mito de a interpretação simultânea ter-se 

iniciado apenas a partir do Julgamento de Nuremberg; o mito de Janus. 

Holotecologia: a lexicoteca; a encicloteca; a gramaticoteca; a idiomaticoteca; a traduto-

teca; a linguisticoteca; a poliglotismoteca. 

Interdisciplinologia: a Traduciologia; a Comunicologia; a Linguisticologia; a Lexicolo-

gia; a Filologia; a Psicologia; a História da Interpretação; a Mentalsomatologia; a Parafenomeno-

logia; a Holocarmologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; o amparador de função poliglota. 

 

Masculinologia: o intérprete simultâneo; o intérprete formado; o intérprete autodidata;  

o intérprete jejuno; o intérprete acompanhante; o intérprete diplomático; o intérprete pioneiro;  

o intérprete inovador; o intérprete experiente; o intérprete recrutador; o intérprete coordenador;  

o intérprete intermissivista; o intérprete prima donna; o intérprete de ocasião; o intérprete eventu-

al; o intérprete full time; o intérprete funcionário; o intérprete autônomo; o aventureiro; o conca-

bino; o empresário de eventos; o técnico de eventos; o orador; o ouvinte. 

 

Femininologia: a intérprete simultânea; a intérprete formada; a intérprete autodidata;  

a intérprete jejuna; a intérprete acompanhante; a intérprete diplomática; a intérprete pioneira; a in-

térprete inovadora; a intérprete experiente; a intérprete recrutadora; a intérprete coordenadora;  

a intérprete intermissivista; a intérprete prima donna; a intérprete de ocasião; a intérprete eventu-

al; a intérprete full time; a intérprete funcionária; a intérprete autônoma; a aventureira; a concabi-

na; a empresária de eventos; a técnica de eventos; a oradora; a ouvinte. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interpres; o Homo sapiens professionalis; o Homo sapi-

ens communicator; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens polyglotticus; o Homo 

sapiens lexicologus; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens polymathicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: interpretação simultânea convencional = o trabalho do profissional cas-

ca-grossa, inconsciente para a multidimensionalidade; interpretação simultânea paraperceptiva 

= o trabalho do profissional parapsíquico interassistencial, lúcido para a multidimensionalidade. 

 

Culturologia: a cultura tradutória; a cultura linguística; a cultura lexicológica; a cultu-

ra poliglótica; a cultura filológica; a cultura do intercâmbio de conhecimentos; a Multiculturolo-

gia Interdimensional. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a interpretação simultânea, indicados para a expansão das 

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

01.  Auschwitz:  Megaparapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autoportfolio  linguístico:  Inventariologia;  Neutro. 
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03.  Escolha  da  carreira  profissional:  Proexologia;  Neutro. 

04.  Evento  conscienciológico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

05.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

06.  Multitraduciologia:  Intercomunicologia;  Neutro. 

07.  Poliglotismo  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Poliglotopensene:  Pensenologia;  Neutro. 

09.  Profissional  dificultoso:  Conviviologia;  Nosográfico. 

10.  Técnica  do  trinômio  automotivação-trabalho-lazer:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Teoria  do  megafoco  profissional:  Experimentologia;  Homeostático. 

12.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

13.  Thesaurus  cerebral:  Polineurolexicologia;  Homeostático. 

14.  Tradução  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Traduciopensene:  Pensenologia;  Neutro. 

 

A  IMPORTÂNCIA  DA  INTERPRETAÇÃO  SIMULTÂNEA  ESTÁ  

NO  FATO  DE  SER  EFICAZ  PARA  A  TRANSMISSÃO  CON-
COMITANTE  DE  INFORMAÇÕES  VEICULADAS  ORALMENTE,  
EM  PROL  DA  INTERCOMPREENSÃO  INTERCONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala de 1 a 5, qual o grau de conhe-

cimento teático você, leitor ou leitora, possui sobre a interpretação simultânea? Quais resultados 

interassistenciais podem advir do esforço para qualificar a nota obtida? 
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Christopher Heyerdahl; Roger Dunn; David Mcllwraith; Christophe Shyer; & Hrothgar Mathews. Produção: Bernard  

F. Conners; Gerald W. Abrams; Alec Baldwin; Jonathan Cornick; Suzanne Girard; & Peter Sussman. Desenho de Produ-

ção: Guy Lalande. Direção de Arte: Jean Babin; Réal Proulx; & Marc Ricard. Roteiro: Joseph E. Persico; & David  

W. Rintels. Fotografia: Alain Dostie. Música: Richard Grégoire. Montagem: Yves Langlois. Cenografia: Frances Cal-

der. Figurino: Mario Davignon. Efeitos Especiais: Martin Oberlander; Christian Rivest; Pavel Sagner; Dana H. Suddath; 

& Antonio Vidosa. Companhia: Alliance Atlantis Communications; British American Entertainment; Canadian Televi-
sion; Cypress Films; & Les Productions La Fête. Sinopse: Após o final da Segunda Guerra Mundial, os países aliados reu-

niram-se em Nuremberg, na Alemanha, para decidir o destino de oficiais nazistas, inclusive o notório Hermann Goering, 

julgados por bárbaros crimes cometidos nos campos de concentração em nome do III Reich. Tendo os ombros pesados 

pela responsabilidade, o promotor Robert Jackson questiona os direitos dos acusados. O filme manteve-se fiel às transcri-

ções das fitas gravadas na corte, reproduzidas fielmente, e mostra as origens da profissão de intérprete. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Delisle, Jean; & Woodsworth, Judith; Editores; Translators Through History; pref. Jean-François Joly; 
338 p.; 9 caps.; 21 citações; 5 enus.; 24 ilus.; 554 refs.; 2 apênds.; ono.; 24 x 16 cm; br.; John Benjamins Publishing Com-

pany; Philadelphia, PA; USA; 2012; páginas 247 a 279. 
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2.  Gile, Daniel; Conference Interpreting, Historical and Cognitive Perspectives; In: Routledge Encyclopedia 

of Translation Studies; 674 p.; 107 entradas; 15 citações; 27 enus.; 1 foto; 4 ilus.; 1 tab.; 2.700 refs.; alf.; 25 x 17,5 x 3,5 

cm; br.; Routledge; New York, NY; 2011; páginas 51 a 56. 
3.  Magalhães Junior, Ewandro; Sua Majestade, o Intérprete: O Fascinante Mundo da Tradução Simultâ-

nea; pref. Cristovam Buarque; 232 p.; 15 caps.; 1 microbiografia; glos. 45 termos; 29 refs.; 2 apênds.; 17 x 12 cm; br.; Pa-

rábola; São Paulo, SP; 2007; páginas 5 a 232. 
4.  Salama-Carr, Myriam; Interpretive Approach; In: Routledge Encyclopedia of Translation Studies; 674 

p.; 107 entradas; 15 citações; 27 enus.; 1 foto; 4 ilus.; 1 tab.; 2.700 refs.; alf.; 25 x 17,5 x 3,5 cm; br.; Routledge; New 

York, NY; 2011; páginas 145 a 147. 
5.  Wyler, Lia; Línguas, Poetas e Bacharéis: Uma Crônica da Tradução no Brasil; 158 p.; 6 caps.; 4 enus.; 

27 fotos; 1 microbiografia; 2 tabs.; 106 refs.; 20 x 16 cm; br.; Rocco; Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 29 a 49. 

 

O. M. 
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I N T E R P R E T A T I C E  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A interpretatice é a propensão da conscin, homem ou mulher, para distor-

cer os conteúdos das parapercepções, em função das falhas interpretativas decorrentes da tenden-

ciosidade, inexperiência, ansiedade, parcialidade, dentre outros fatores causadores de deturpações 

informativas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo interpretação deriva do idioma Latim, interpretatio, “interpreta-

ção; explicação; sentido”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Distorção parapsíquica. 2.  Interpretação parapsíquica falsa. 3.  In-

vencionice paraperceptiva. 

Neologia. As 3 expressões interpretatice, autointerpretatice e heterointerpretatice são 

neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Precisão interpretativa. 2.  Interpretação correta. 3.  Fidedignidade 

parapsíquica. 

Estrangeirismologia: o showman; a showwoman; o jump into conclusions; o blind gui-

de; a money society; o status quo; o misunderstanding; o fechamento da gestalt. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente da falta de au-

todiscernimento quanto às parapercepções. 

Coloquiologia: o puxar brasa para própria sardinha; o chute interpretativo; a boca tor-

ta do passadão; o forçar a barra da situação; o se achar, sem ser; o ver para crer; o matar a co-

bra sem mostrar o pau; o fez fama, deita na cama; o fato de microfone e papel aceitar qualquer 

palavra. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do parapsiquismo; os parapsicopensenes; a para-

psicopensenidade; os ludopensenes; a ludopensenidade; os ignoropensenes; a ignoropensenidade; 

os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os sacropense-

nes; a sacropensenidade; os credopensenes; a credopensenidade; os retropensenes; a retropenseni-

dade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os noso-

pensenes; a nosopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; a necessidade de recicla-

gem pensênica. 

 

Fatologia: a interpretatice; o antidiscernimento parapsíquico; as associações errôneas de 

ideias; o comportamento imaturo incompatível; a cognição restrita; a falta de autocrítica; a ilusão 

do pseudoconhecimento; o emprego do argumento de poder para chancelar as falhas interpretati-

vas; a ausência de registro; a irreflexão; a análise superficial; a inexistência de evidências ou para-

evidências; os erros de convicção; a imaginação exacerbada; a dificuldade de admitir o desconhe-

cimento; a falta de cosmovisão. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a jejunice parapsí-

quica; a sinalética energoparapsíquica imprecisa; a parapercepção seletiva; as ilusões parapercep-

tivas; a distorção de paraconteúdos; o ruído na conexão com amparo extrafísico de função; os pa-

rafatos malinterpretados; a assedialidade. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo emoção-distorção; o sinergismo poder-extravagância;  

o sinergismo interpretatice-interprisão; o sinergismo ignorância-deselegância; o sinergismo de-

sinformação-crendice; o sinergismo dominação-fascínio. 

Principiologia: o princípio da Descrenciologia; o princípio “na dúvida, abstenha-se”; 

o princípio em matéria de parapsiquismo só deve por banca quem tem competência. 

Codigologia: a necessidade de aprimoramento do código pessoal da Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Parafenomenologia; a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica do sequenciamento parafactual; a técnica do registro; a técnica 

do autodesconfiômetro parapsíquico; a técnica do questionamento profilático; a técnica de juntar 

mais dados; a técnica da autoconscienciometria; a técnica da conscin-cobaia. 

Voluntariologia: o voluntariado tarístico esclarecendo em primeiro lugar o próprio vo-

luntário; os voluntários das atividades parapsíquicas como os cursos de campo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas. 

Efeitologia: os efeitos das interpretatices na vida dos ouvintes; os efeitos dos dogmatis-

mos nas interpretatices do parapercepciologista; o efeito da falta de Descrenciologia na popu-

lação; os efeitos das carências afetivas na busca das interpretatices; o efeito desviante das inter-

pretatices na proéxis; o efeito nosográfico das interpretatices na confirmação das convicções er-

rôneas; o efeito manipulador das interpretatices nos meios de comunicação de massa. 

Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses; as neossinapses necessárias à com-

preensão das parapercepções; o cultivo do abertismo às paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo parafenomênico; o ciclo das automimeses dispensáveis; o ciclo dos 

autenganos; o ciclo das retificações evolutivas. 

Enumerologia: a hipótese; a possibilidade; a vertente; a apreensão; a impressão; a inter-

pretação; o entendimento. 

Binomiologia: o binômio magnitude-discrição; o binômio Parafenomenologia-Etologia; 

o binômio estudo-paracognição; o binômio intermediação-interpretação; o binômio autocritici-

dade–ajuste da autoimagem; o binômio prudência-comedimento; o binômio idoneidade-heteror-

respeito. 

Interaciologia: a interação fato-parafato; a interação detalhe-todo; a interação parafe-

nômeno-interpretação; a interação isenção-fidedignidade; a interação observação-detalhismo;  

a interação verbação-coerência; a interação vivência-experiência. 

Crescendologia: o crescendo heterocrítica-autocrítica; o crescendo imitação-originali-

dade; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo amadorismo-profissionalismo; o crescen-

do heterocontrole-autocontrole; o crescendo erro-aprendizado; o crescendo treino-domínio.  

Trinomiologia: o trinômio histórico parapsíquico interassistencial–autodepuração cos-

moética–qualificação da amparabilidade; o trinômio paciência-persistência-paraperceptibilida-

de; o trinômio parafenômeno–conteúdo parafenomênico–interpretação parapsíquica; o trinômio 

achar-chutar-errar; o trinômio autoconflitividade-autodesequilíbrio-invencionice. 

Polinomiologia: o polinômio vivenciar-pesquisar-refletir-expor. 

Antagonismologia: o antagonismo pararrealidade / ficção; o antagonismo mensagem 

de amparador / interferência de assediador; o antagonismo conteúdo / aparência; o antagonismo 

ocorrência / expectativa; o antagonismo abertismo / apriorismo; o antagonismo pesquisa / cren-

dice; o antagonismo exposição / seleção. 

Paradoxologia: o paradoxo de a interpretatice dar ibope. 

Politicologia: a parapsicocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço aplicada aos estudos e à interpretação do conteúdo 

dos parafenômenos. 

Filiologia: a necessidade da reciclofilia; a falta de cogniciofilia; a ausência da teaticofi-

lia. 

Fobiologia: a enissofobia; a autocriticofobia; a pesquisofobia. 
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Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da imaturidade consciencial;  

a síndrome do Oráculo; a síndrome da pressa; a síndrome da verborragia. 

Maniologia: a gurumania; a mania de saber tudo; a mania de doutrinar. 

Mitologia: a mitificação; o mito da onipotência; o mito sagrado parapsíquico. 

Holotecologia: a pensenoteca; a raciocinoteca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Apriorismologia; a Associaciologia; a As-

sediologia; a Autenganologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Hermeneuticologia;  

a Exegeticologia; a Automaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin jejuna; o ser acrítico; a personalidade imatura; a conscin impres-

sionável. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o autodecisor; o intermissi-

vista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscien-

ciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o pro-

exólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologis-

ta; 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 autodecisora; a intermissi-

vista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscien-

ciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a proexista; a proe-

xóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a intelectual; a reciclante exis-

tencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a parapercepciologis-

ta; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;  

a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapi-

ens regressivus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens credulus;  

o Homo sapiens dogmaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autointerpretatice = a distorção paraperceptiva relativa às próprias expe-

riências parapsíquicas; heterointerpretatice = as distorções interpretativas referentes às vivências 

parapsíquicas alheias. 

 

Culturologia: a cultura do parapsiquismo; a cultura imediatismo; a cultura da super-

ficialidade; a cultura do misticismo; a cultura da onipotência parapsíquica; a cultura da Auten-

ganologia. 

 

Tipos. Eis, listadas na ordem alfabética, 7 tipos de interpretatices de acordo com o meio 

de profusão: 

1.  Interpretatice bibliográfica: as ideias parapsíquicas malinterpretadas nos livros. 

2.  Interpretatice cinematográfica: o parapsiquismo distorcido no cinema. 

3.  Interpretatice cultural: as parapercepções desinformativas dos idiotismos culturais. 

4.  Interpretatice dramatúrgica: os parafenômenos encenados sem critérios. 

5.  Interpretatice midiática: os conteúdos parapsíquicos adulterados pela mídia. 

6.  Interpretatice pedagógica: as vivências parapsíquicas sem aproximação técnica. 

7.  Interpretatice social: as ocorrências parapsíquicas analisadas sob o senso comum. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Alucinação:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

03.  Análise  tendenciosa:  Cosmoeticologia;  Nosográfico.  

04.  Argumentação  ilógica:  Comunicologia;  Nosográfico. 

05.  Autopostura  viciada:  Etologia;  Nosográfico. 

06.  Desintermediação:  Parapercepciologia;  Neutro. 

07.  Engano  parapsíquico:  Autenganologia;  Nosográfico. 

08.  Hipostasia:  Hermeneuticologia;  Nosográfico. 

09.  Interpretação  seletiva:  Hermeneuticologia;  Neutro. 

10.  Jejunice  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

11.  Parapercepto:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Retropostura:  Paraetologia;  Nosográfico. 

13.  Síndrome  do  oráculo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Tradução  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

  

NÃO  ACREDITE  EM  NADA,  NEM  MESMO  NAS  INTER-
PRETAÇÕES  DE  PARAPERCEPCIOLOGISTAS  OU  EPICONS.  

EXPERIMENTE.  TENHA  AS  PRÓPRIAS  VIVÊNCIAS,  
REGISTRE,  ANALISE,  COMPARE,  PESQUISE,  CONCLUA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite as interpretatices parapsíquicas? Quais 

medidas profiláticas tem tomado objetivando evitar tais enganos? 

 

K. A. 
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I N T E R P R I S Ã O    G R U P O C Á R M I C A  
( I N T E R P R I S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A interprisão grupocármica é o comprometimento interconsciencial decor-

rente de ações anticosmoéticas entre consciências ou princípios conscienciais, resultando em con-

dição patológica de inseparabilidade temporária.  

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O prefixo inter deriva do idioma Latim, inter, “no interior de  ; entre; no es-

paço de”. O termo pris o vem do imesmo dioma Latim, prehensio, de prehensum, “prisão; pre-

s dio; cárcere”. Surgiu no Século XII. O vocábulo grupo provém do idioma Italiano  gruppo, 

“n s; conjunto; reunião”  derivado do idioma Germânico  kruppa, equivalente ao idioma Frânci-

co, kruppa, “massa arredondada”. Apareceu no Século XVIII. A palavra carma procede do idio-

ma Sânscrito  karma-a, “ação; efeito; fato”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia:  .  Inseparabilidade grupocármica.  .  Interrelacionamento grupal obri-

gat rio.  .  Convivialidade grupal compuls ria.  .  Grupalidade imposta. 

Neologia. As   express es compostas interpris o grupoc rmica, mininterpris o grupo-

c rmica, maxinterpris o grupoc rmica e megainterpris o grupoc rmica são neologismos técni-

cos da Interprisiologia. 

Antonimologia:  .  Libertação grupocármica.  .  Reciclagem grupocármica.  .  Reconci-

liação grupocármica.  .  Rede interassistencial. 5.  Interdesassedialidade. 6.  Acerto grupocármi-

co. 7.  Revisionismo cosmoético em grupo. 

Atributologia: predom nio das faculdades mentais  notadamente do autodiscernimento 

quanto   aplicação da intelig ncia evolutiva (IE). 

  

II.  Fatuística 

  

Pensenologia: o holopensene pessoal; o holopensene da convivialidade; o holopensene 

da reconciliação; o holopensene da interassistência; os patopensenes; a patopensenidade; os noso-

pensenes; a nosopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; a autopensenidade evoluti-

va; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

  

Fatologia: a interprisão grupocármica; a falta de intelig ncia evolutiva; o entrave da 

evolução consciencial; o assédio; o autassédio; o heterassédio; as rivalidades; a vingança; o  dio; 

a intolerância; o ego smo; o medo; a autoculpa; o v cio; o rompimento de relaç es entre parentes; 

o rompimento de relaç es de amizade; a traição por vantagens pessoais; as m ltiplas contas cár-

micas vinculadas; as algemas grupocármicas; as reconciliaç es; o retorno positivo das reconcilia-

ç es; a liquidação de contas; a decisão ponderada; as retrataç es; a limpeza das relaç es cármicas; 

o restabelecimento das boas relaç es; o resgate das interrelaç es; a assist ncia de grupo; o perdão 

autassistencial e heterassistencial; o perdão incondicional; o perdão libertador; o reatamento da 

amizade; a interassistencialidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o assédio extrafísi-

co; a afinidade das comunidades extrafísicas; a sabotagem extrafísica; a ligação energossomática 

entre as vítimas e os algozes; o vampirismo energético; a melancolia extrafísica; a profilaxia gru-

pocármica; a vivência da desperticidade; a lucidez da pluriexistencialidade; a vivência da multidi-

mensionalidade. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da coletividade; o sinergismo da intercooperação; o si-

nergismo assistência-interassistência. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da ação e re-

ação; o princípio da autorreeducação e heterorreeducação; o princípio da convivialidade;o prin-

cípio da interassistencialidade grupocármica; o princípio da afinidade; o princípio do heteroper-

dão; a vivência dos princípios da Cosmoética. 

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

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da evolutividade contínua; a teoria dos jogos; a teoria do holocar-

ma da consciência; a teoria da megafraternidade; a teoria do amparo grupal; a teoria da interas-

sistencialidade; a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria do amparo individual; 

a teoria da interprisão grupocármica. 

Tecnologia: a técnica da libertação grupocármica; a técnica da maxipróexis; a técnica 

da assistência interconsciencial; a técnica da reciclagem existencial (recéxis). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmo-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Convi-

viologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; 

o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível 

da Holocarmologia. 

Efeitologia: o efeito evolutivo das amizades; o efeito libertador da interassistencialida-

de e da solidariedade; os efeitos negativos da interprisão grupocármica. 

Neossinapsologia: as neossinapses da libertação e da interassistência grupocármica. 

Ciclologia: o ciclo da evolução interconsciencial; o ciclo assistido-assistente. 

Enumerologia: as quadrilhas; os grupos terroristas; os grupos paramilitares; os piratas; 

as organizações criminosas; os sabotadores; os grupos fanáticos. A família; os colegas de traba-

lho; as turmas de futebol; os grupos de carteado; as associações culturais; os partidos políticos; as 

organizações não-governamentais. 

Binomiologia: o binômio vítima-algoz; o binômio credor-devedor. 

Interaciologia: a interação assistido-assistente; a interação autassédio-heterassédio; 

a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação dos opostos; a interação credor-deve-

dor; a interação vínculo consciencialintercooperação evolutiva. 

Crescendologia: o crescendo assistente individualassistente grupal; o crescendo inter-

prisão-interassistência; o crescendo EVarco voltaicotenepesofiex. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Paradoxologia: o paradoxo autonomia intraconsciencialinterdependência grupal. 

Politicologia: a conviviocracia; a cosmoeticocracia; a parassociocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da ação e reação; a lei tit-for-tat; a lei da empa-

tia; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da afinidade interconsciencial; a lei da interas-

sistencialidade. 

Filiologia: a conscienciofilia; a familiofilia; a grupofilia; a conviviofilia; a assistencio-

filia; a evoluciofilia; a sociofilia. 

Fobiologia: a familiofobia; a conviviofobia; a assistenciofobia; a sociofobia. 

Holotecologia: a convivioteca; a maturoteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a interas-

sistencioteca; a conflitoteca; a holocarmoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Interprisiologia; a Consciencioterapeuticologia; a Grupocarmolo-

gia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Diplomaciologia; a Ho-

locarmologia; a Assediologia; a Interassistenciologia. 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13307 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin; a família nuclear; o grupo interprisional; a prole; a família cons-

ciencial; o grupo consciencial; os grupos de convivência intrafísica; a conscin lúcida; a isca hu-

mana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin liberta e libertária. 

 

Masculinologia: o interprisiologista; o devedor cármico; o credor cármico; os cúmplices 

do destino; os interpresidiários coletivos; os colegas profissionais; os colegas de lazer; o ampara-

dor intrafísico; o amparador extrafísico; os assisitidos; os assistentes; o diplomata; o mediador;  

o reciclante existencial; o atacadista consciencial; o intermissivista; o completista; o conscienció-

logo; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o atacadista consciencial; o proexista; o duplista; 

o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o tenepessista; o ofiexista. 

 

Femininologia: a interprisiologista; a devedora cármica; a credora cármica; as cúmplices 

do destino; as interpresidiárias coletivas; as colegas profissionais; as colegas de lazer; a ampara-

dora intrafísica; a amparadora extrafísica; as assisitidas; as assistentes; a diplomata; a mediadora; 

a reciclante existencial; a atacadista consciencial; a intermissivista; a completista; a conscienció-

loga; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a atacadista consciencial; a proexista; a duplista;  

a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora 

existencial; a tenepessista; a ofiexista. 

  

Hominologia: o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo sapiens gregarius; o Homo 

sapiens gruppalis; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens communicabilis; o Homo sapiens 

evolutiologus; o Homo sapiens interassistentialis.  

   

V.  Argumentologia 

  

Exemplologia: mininterprisão grupocármica = a evidenciada no casamento compulsório; 

maxinterprisão grupocármica = a mantida pelas quadrilhas; megainterprisão grupocármica = a ge-

rada pela prática do genocídio. 

  

Culturologia: a cultura da evolução consciencial; a cultura da interassistência. 

  

Origem. As interprisões iniciam-se com comprometimentos interconscienciais coerciti-

vos derivados de ações, quando as consciências, intra ou extrafísicas, dificultam, atrasam ou im-

pedem a evolução de outras, originando vínculos cármicos patológicos. 

Perímetro. Os grupocarmas podem variar em quantidade de consciências envolvidas, 

conforme os comprometimentos gerados entre elas. Essa abrangência define o perímetro cármico 

do grupo, cuja complexidade e profundidade são estabelecidas pelos vínculos geradores do pro-

cesso interprisional. 

Libertação. O algoz vive, antes de tudo, a própria interprisão, e a liberdade passará pela 

libertação das vítimas, agora credoras. A libertação do algoz passa inevitavelmente pela reparação 

pessoal da autoculpa. A vítima, credora, terá legítima liberdade da interprisão com o algoz pela 

evolução da holomaturidade. Em ambos os casos, a libertação é fruto do processo interassistencial 

e evolutivo. 

Interassistencialidade. A dissolução do ciclo vítima-algoz pode se dar através da assun-

ção, por parte da consciência mais lúcida, da condição de assistente, reparando débitos contraídos 

e contribuindo positivamente para a evolução e libertação do grupo. 
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VI.  Acabativa 

  

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a interprisão grupocármica, indicados para a expansão 

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

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  do  assistido:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Consciência  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

05.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

06.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

07.  Interassedialidade:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

08.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

10.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

11.  Reaproximação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

12.  Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

O  REFINAMENTO  EVOLUTIVO  DA  CONSCIÊNCIA  REQUER  

A  ELIMINAÇÃO  PAULATINA  DOS  VÍNCULOS  CÁRMICOS  

INTERPRISIONAIS,  SENDO  A  RECONCILIAÇÃO  E  A  INTE-
RASSISTÊNCIA  AS  FERRAMENTAS  PARA  A  SUPERAÇÃO. 

 

Questionologia. Na condição de conscin lúcida, você, leitor ou leitora, já identificou in-

terprisões grupocármicas? Qual o nível de esforço interassistencial empreendido para as possíveis 

libertações? 

  
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-
ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  

4 websites;glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associa-

ção Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 196, 258, 
330, 409, 410, 430 e 529 a 540. 

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 385, 465, 

468, 626, 668, 716, 721 e 738. 

 

M. T. 
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I N T E R P R I S I O L O G I A  
(G R U P O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Interprisiologia é a Ciência aplicada ao estudo da reunião dos conheci-

mentos e habilidades transdisciplinares capazes de explicitar as origens, os detalhes e as conse-

quências do comprometimento interconsciencial coercitivo, decorrente de ações anticosmoéticas 

conjuntas ou em grupo, sob o jugo da condição da inseparabilidade grupocármica do princípio 

consciencial evolutivo ou consciência. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O prefixo inter deriva do idioma Latim, inter, “no interior de  ; entre; no 

espaço de”. O termo prisão vem igualmente do idioma Latim, prehensionis, de prehensum, “pri-

são  pres dio  cárcere”. Surgiu no Século XII. O elemento de composição logia procede do idioma 

Grego, lógos, “Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de   tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência das interprisões grupocármicas. 2.  Grupocarmologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo interprisão: 

Interprisiologia; interprisiologista; interprisional; interprisioneira; interprisioneiro; interprisio-

teca; megainterprisão; mininterprisão. 

Neologia. O vocábulo Interprisiologia e as 3 expressões compostas interprisão grupo-

cármica, mininterprisão grupocármica e megainterprisão grupocármica são neologismos técni-

cos da Grupocarmologia. 

Antonimologia: 1.  Intrassistenciologia. 2.  Policarmologia. 3.  Assistenciologia. 4.  Des-

pertologia. 

Estrangeirismologia: o consilium fraudis. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes; o predomínio da nosopensenidade. 

 

Fatologia: a Ciência das interprisões grupocármicas; a interprisão grupocármica tradi-

cional, pesada, milenar e ignorada; o megafoco espúrio da interprisão; os rastros negativos da in-

terprisão; a interprisão grupocármica belicista; a interprisão grupocármica religiosa; a sujeição 

pessoal ao grupo evolutivo; a árvore genealógica; o retorno positivo das ações; o revertério das 

ações; as múltiplas contas cármicas vinculadas; as mafiocracias; os assassinatos mentais e morais; 

o estigma grupocármico; a condição limitante da liberdade de expressão consciencial; as algemas 

anticosmoéticas; o ressentimento aprisionador; o perdão libertador; as reconciliações grupocármi-

cas; as patomimeses grupais; os autorrevezamentos patológicos; os ressarcimentos cosmoéticos;  

o fechamento do livre arbítrio; a abertura do livre arbítrio; a antinterprisão grupocármica; a inter-

dependência consciencial produtiva. 

 

Parafatologia: as interprisões grupocármicas, multiexistenciais e plurisseculares; as pa-

rarressocializações; a prática do tenepessismo; a vivência da desperticidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do ninguém 

perde ninguém; o princípio de ação e reação. 

Codigologia: a relação código pessoal de Cosmoética (CPC)–Interprisiologia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito. 
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Holotecologia: a agrilhoteca; a gregarioteca; a convivioteca; a conflitoteca; a cosmoeti-

coteca; a patopensenoteca; a trafaroteca. 

Interdisciplinologia: a Interprisiologia; a Interaciologia; a Grupocarmologia; a Genea-

logia; a Holorressomatologia; a Parapatologia; a Conviviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a vítima interpresidiária; o animal humano de apêndice caudal preso; as 

más companhias evolutivas; o grupo interprisional; a dupla patológica; a parentela; a família nu-

clear; a prole; a família consciencial; a Equipe de Cosmoeticistas do Holociclo; a Comunidade 

Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

 

Masculinologia: o interprisiologista; o interpresidiário; o algoz interpresidiário; o deve-

dor cármico; o credor cármico; os cúmplices de destino; os interpresidiários coletivos; os colegas 

profissionais; o pai; o assistido; o assistente. 

 

Femininologia: a mãe; a interprisiologista; a interpresidiária; a devedora cármica; a cre-

dora cármica; as cúmplices de destino; as interpresidiárias coletivas; as colegas profissionais;  

a assistida; a assistente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interpraesidiarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: mininterprisão grupocármica = o casamento infeliz; megainterprisão 

grupocármica = o genocídio. 

 

Autodiagnóstico. Segundo a Experimentologia, é fácil diagnosticar a profundidade  

e a extensão da escravidão pessoal à Interprisiologia, por intermédio destas duas listagens hori-

zontais com 6 condições existenciais cada qual: 

1.  Maior. Quanto maiores sejam o porão consciencial, o subcérebro abdominal, a mini-

dissidência, as coleiras do ego, a robéxis e a melin, maior o liame da pessoa com a Interprisio-

logia. 

2.  Menor. Quanto maiores sejam o ciclo de primeneres (cipriene), a iscagem lúcida,  

a maxidissidência, a ofiex pessoal, a moréxis e a euforin, menor o liame da pessoa com a Interpri-

siologia. 

 

Libertação. Sob a ótica da Evoluciologia, assim como a cumplicidade doentia gera a in-

terprisão grupocármica, a policarmalidade liberta a consciência dos grilhões da interprisão. 

Interassistencialidade. À luz da Assistenciologia, a libertação definitiva da interprisão 

grupocármica é mais ampla e eficaz quando executada através da vivência da interassistenciali-

dade. 

Casuística. Exemplo indiscutível de interprisão grupocármica, evidente, na História Hu-

mana, é a dos 281 (entre 501) juízes de Atenas, condenando Sócrates à ingestão da infusão de 

cicuta, submissos à malvadez e à injustiça, contra a verdade dos fatos. 

Orientação. A melhor orientação cosmoética pessoal para a vivência da profilaxia da in-

terprisão grupocármica é a conscin isolar, circunscrever e neutralizar todos os atos ou manifesta-

ções pensênicas trafarinas das pessoas em derredor – parentes, amigos, colegas e companheiros – 

independente da natureza da vontade e decisão de tais conscins, sem deixar as mesmas interferi-

rem nas diretrizes básicas para a consecução da proéxis. 

Cúmplices. Em Parassociologia, dentro da grupocarmalidade, os elementos mais impor-

tantes na evolução consciencial, pessoal e grupal, são as companhias diretas, os cúmplices de desti-
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no, aquelas consciências com as quais, e ao mesmo tempo, auferimos vantagens temporárias ou pri-

vilégios humanos, apertando liames e empatias no caminho evolutivo em conjunto. 

Grilhões. Pela Holocarmologia, existe o princípio da inseparabilidade grupocármica: as 

vítimas sem mágoas se libertam dos algozes, mas os algozes teimosos permanecem agrilhoados en-

tre si, até se recuperarem cosmoeticamente, não importando o tempo. 

Marginais. Na Grupocarmologia, o princípio da inseparabilidade grupocármica gera  

a condição da interprisão grupocármica em todas aquelas consciências cometendo atos anticos-

moéticos capazes de afetar outras de modo direto, tornando-se marginais ao processo evolutivo, 

entre companheiros antissociais. 

 

Taxologia. A partir da Paracronologia, o curso grupocármico pode ser interpretado em 

5 estágios bem definidos, nesta ordem natural: 

1.  Interprisão: propriamente dita, junto a outras consciências. 

2.  Autovitimização: a autoconscientização dos descaminhos pessoais. 

3.  Recomposição: o início efetivo da fase de renovação ou recéxis. 

4.  Libertação: o alívio do egocentrismo infantil remanescente. 

5.  Policarmalidade: a obtenção da autoconsciência holocármica, teática, maior. 

 

Grupos. No universo da Parapatologia, na geração da interprisão grupocármica, a cons-

cin julga-se possuidora de certezas absolutas sobre os atos errados, dona da justiça, não aceitando 

heterocríticas úteis, como ocorre, por exemplo, com os participantes de grupos de linchamentos 

(populares), máfias, inquisições (facciosos), bandos de extermínio (matadores profissionais), tor-

turas (técnicos da morte), terrorismos (mercenários) e genocídios de todas as naturezas. 

Vítima. Mediante a Holomaturologia, a fase da vitimização transforma o algoz constran-

gido em vítima das diatribes e excessos. 

Policarmalidade. De acordo com a Conscienciometrologia, a pessoa só julga ultrapassa-

da a fase da recomposição e da libertação, alcançando a policarmalidade, quando descobre o dis-

cernimento, o universalismo, a tares, a holomaturidade, a cosmoética e a condição da despertici-

dade lúcida. 

Império. Tendo em vista a Intrafisicologia, boa parte das interprisões grupocármicas  

é gerada, paradoxalmente, pelos profitentes, confrades ou correligiosos do mesmo império teoló-

gico existente há séculos. 

Autonomização. No âmbito da interdependência consciencial evolutiva, a autonomiza-

ção possível do ser humano, ou o livre arbítrio teático da conscin, tem início, racionalmente,  

a partir da condição da desperticidade, em função das interprisões grupocármicas, sendo, por esta 

abordagem, a interprisão grupocármica o primeiro e o maior agente do determinismo atuante so-

bre o destino das consciências. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

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

1.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

2.  Acrasia:  Experimentologia;  Nosográfico. 

3.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

4.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

5.  Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

6.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

7.  Sequenciamento  imoral:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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NA  TERRA  É  RARIDADE  EXISTIR  ALGUÉM  SEM  LAÇOS  

DE  INTERPRISÃO  GRUPOCÁRMICA.  URGE  PROCURAR-
MOS  IDENTIFICAR  O  ESSENCIAL:  O  PERCENTUAL  PES-
SOAL  DENTRO  DA  INTERPRISIOLOGIA  AINDA  DOENTIA. 

 

Questionologia. Você é inadimplente quanto às contas da Interprisiologia? Qual o peso,  

o tamanho e a idade da grilheta da interprisão em você? Você está no estágio da vitimização, na 

recomposição, na libertação ou na policarmalidade? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 27, 81, 98, 102, 227, 252, 331, 

387, 352, 409, 580, 727, 782, 1.056 e 1.057. 

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 Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 115, 385, 464, 465, 468, 545, 623, 626, 628, 634, 653, 659, 696, 709 e 721. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13313 

I N T E R R E L A Ç Ã O    F E N O M Ê N I C A  
( F E N O M E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A interrelação fenomênica é a conexão e aproximação simples entre fenô-

menos, ou parafenômenos, em todo o universo das Ciências, especialidades, subespecialidades, 

disciplinas, subcampos de conhecimento e áreas de pesquisa da consciência. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de  ; entre; no es-

paço de”. A palavra relação procede também do idioma Latim, relatio, “ação de dar em retorno; 

relação; relat rio; discussão; proposta; ação de relatar; narração; exposição”. Apareceu no Século 

XIV. O termo fenômeno deriva do mesmo idioma Latim, phaenomenon, “fenômeno; aparição”   

e este do idioma Grego, phainómenon, “coisa que aparece”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Interrelação fenomenológica. 2.  Bissociação fenomênica. 3.  Rela-

ção interfenomenológica. 4.  Intercoerência fenomênica. 5.  Hibridologia Tecnológica. 6.  Sincro-

nicidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo interrelação: 

interrelacionar; interrelativa; interrelativo. 

Neologia. As 4 expressões compostas interrelação fenomênica, interrelação fenomênica 

intrafísica, interrelação fenomênica extrafísica e interrelação fenomênica interdimensional são 

neologismos técnicos da Fenomenologia. 

Antonimologia: 1.  Dissociação fenomênica. 2.  Isolamento mentalsomático. 3.  Fecha-

dismo consciencial. 4.  Antiespecialidade conscienciológica. 5.  Minidissidência ideológica.  

6.  Assincronia. 7.  Caos. 

Estrangeirismologia: o rapport técnico; a coniunctio fenomênica; o attachment feno-

mênico; as linkagens técnicas; o struggle for life; o Acoplamentarium; a world interrelationship. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às associações de ideias técnicas. 

Filosofia: a Holofilosofia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos nexopensenes; a nexopensenidade; os harmo-

nopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tec-

nopensenidade; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; 

os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade. 

 

Fatologia: a interrelação fenomênica; a interrelação mentalsomática; a interrelação cos-

moética; a interrelação ambígua; a interrelação sincrônica da Cronêmica; a interrelação espacial 

da Proxêmica; a interrelação coletiva da Grupocarmologia; a problemática das interrelações feno-

mênicas; a dinâmica das interrelações fenomênicas; as sincronicidades; as interatividades; o refi-

namento da afinidade dos contrários; a polivalência da conscin lúcida; a versatilidade profissio-

nal; a multifuncionalidade das realidades; o multiuso da instrumentalidade existencial; a blinda-

gem do ser unicelular (a proteção descentralizada da ameba); o instinto de conservação do ser vi-

vo; a associação; a concomitância; o paralelismo; o entrecruzamento; o encadeamento; o reveza-

mento; a teia complexa de interligação entre fenômenos; o exame da multiplicidade de ocorrên-

cias; o exercício da visão sistêmica macro; a pesquisa do conteúdo dos fenômenos; o engano da 

simplificação e generalização; o estabelecimento da Terminologia precisa; a Orismologia. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a transfiguração do psicossoma; a ação dos maximecanismos multi-

dimensionais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo entre os fenômenos do Cosmos; o sinergismo técnico. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio existencial 

da interdependência; o princípio dual da polaridade. 

Teoriologia: a teoria da ressonância mórfica; a teoria dos 6 graus de separação; a teo-

ria da interprisão grupocámica; a teoria da equivalência das condições. 

Tecnologia: a técnica do cosmograma; as técnicas de análise de sistemas; a técnica do 

fluxograma; as técnicas convergentes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Generalistas. 

Efeitologia: o efeito borboleta; os efeitos da continuidade técnica. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da sistematização dos fenômenos. 

Ciclologia: o ciclo da vida; o ciclo das reações em cadeia técnica. 

Enumerologia: a interconexão; a intercomunicação; a intercomplementaridade; a inter-

seção; a interoposição; a interinfluência; a interdependência. 

Binomiologia: o binômio causa-efeito; o binômio parte-todo; o binômio admiração-dis-

cordância. 

Interaciologia: a interação fenômeno-parafenômeno-contexto; as interações técnicas. 

Crescendologia: o crescendo autopercepção-autoparapercepção. 

Trinomiologia: o trinômio Fenomenologia Intrafísica–Fenomenologia Extrafísica–Fe-

nomenologia Multidimensional; o trinômio Fenomenologia Intraconsciencial–Fenomenologia 

Extraconsciencial–Fenomenologia Interconsciencial; o trinômio conexionismo-interacionismo- 

-sincronismo; o trinômio interrelações de conceitos–interrelações de paracérebros–interrelações 

de consciências. 

Polinomiologia: o polinômio percepção-Percepciologia-parapercepção-Parapercepcio-

logia; o polinômio percepção-investigação-compreensão-descrição. 

Antagonismologia: o antagonismo determinismo / probabilidade; o antagonismo siste-

mas abertos / sistemas fechados; o antagonismo sensações orgânicas / percepções parapsíquicas. 

Paradoxologia: o paradoxo das retrospectivas gerando as neoperspectivas; o paradoxo 

oposição-interação. 

Politicologia: a política das pesquisas científicas. 

Legislogia: a lei de causa e efeito (lei de ação e reação; lei do retorno); a lei da interde-

pendência universal; a lei da sincronicidade no Cosmos. 

Filiologia: a pesquisofilia; a transdisciplinofilia. 

Mitologia: o mito do isolamento (mito da solidão). 

Holotecologia: a fenomenoteca; a pesquisoteca; a ciencioteca; a sincronoteca; a correla-

cionoteca; a comunicoteca; a sinergeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Fenomenologia; a Parafenomenologia; a Transdisciplinologia;  

a Conexologia; a Conciliologia; a Coerenciologia; a Confluenciologia; a Tangenciologia; a Sin-

cronologia; a Interaciologia; a Similarologia; a Interfusiologia; a Tudologia; a Enciclopediologia; 

a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a consciência poliédrica; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens interrelator; o Homo sapiens connotator; o Homo 

sapiens interactivus; o Homo sapiens intrarticulator; o Homo sapiens phaenomenologus; o Ho-

mo sapiens interphaenomenicus; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo sapiens referens; 

o Homo sapiens polyvalens; o Homo sapiens circulocontiguus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: interrelação fenomênica intrafísica = o emprego pela conscin da audição 

e da fala, ao mesmo tempo, na dialética; interrelação fenomênica extrafísica = o emprego pela 

consciex do mentalsoma e do psicossoma no fenômeno da transfiguração psicossômica; interrela-

ção fenomênica interdimensional = o emprego do holossoma pela conscin ofiexista atuando nesta 

dimensão e na dimensão da oficina extrafísica (ofiex) pessoal. 

 

Culturologia: a Multiculturologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a interrelação fenomênica, indicados para a expansão das 

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

01.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

02.  Binômio  Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia:  Experimentologia;  Ho-

meostático. 

03.  Ciclo  enumerativo:  Enumerologia;  Neutro. 

04.  Circularidade  contígua:  Tangenciologia;  Neutro. 

05.  Comunicação  modular:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Coniunctio:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Conjunção  autocognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

09.  Conotação  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

10.  Contrapontologia:  Verponologia;  Neutro. 

11.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Hibridismo:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Interrelações  interdisciplinares:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 
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14.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Referência:  Autevoluciologia;  Neutro. 

 

A  INTERRELAÇÃO  FENOMÊNICA,  OU  PARAFENOMÊNICA,  
EXIGE  MEGAPESQUISAS,  POIS  ATUA  INCISIVAMENTE 

NA  MAIORIA  DAS  ATIVIDADES  COMPLEXAS  DA  CONS-
CIÊNCIA,  EM  TODAS  AS  DIMENSÕES  EXISTENCIAIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já investigou as interrelações fenomênicas ou 

parafenomênicas no dia a dia? Em quais circunstâncias? 
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I N T E R R E L A Ç Ã O    M Ã E -F I L H A  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A interrelação mãe-filha é a aproximação, conexão, vínculo e interação es-

tabelecidos e continuados entre a genitora e a descendente ou a adotante e a perfilhada. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de  ; no espaço 

de”. A palavra relação procede também do idioma Latim, relatio, “ação de dar em retorno; re-

lação; relat rio; discussão; proposta; ação de relatar; narração; exposição”. Apareceu no Século 

XIV. O vocábulo mãe provém igualmente do idioma Latim, mater, “mãe”. Surgiu no Século XIII. 

O termo filha deriva do mesmo idioma Latim, filia  “mulher em relação aos pais; descendente”. 

Apareceu igualmente no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Coexistência genitora-filha. 2.  Interconvivência progenitora-filha.  

3.  Interligação geratriz-filha. 4.  Interrelacionamento mãe-filha. 5.  Vinculação mãe-filha. 6.  Fa-

miliaridade mãe-filha. 7.  Trato mãe-filha. 

Neologia. As duas expressões compostas interrelação compulsória mãe-filha e interre-

lação consensual mãe-filha são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Desconexão genitora-filha. 2.  Inconexão geratriz-filha. 3.  Incoexis-

tência mãe-filha. 4.  Interconvivência pai-filho. 5.  Interligação pai-filho. 6.  Interrelação pai-fi-

lho. 7.  Conexão padrasto-enteado. 

Estrangeirismologia: a falta de know-how da “mãe de primeira viagem”; a berceuse en-

toada pela mãe; o link mãe-filha; o rapport mãe-filha. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade parental evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Mãe enseja 

reconciliação. Mãe: primeira docente. Mãe: primeira enfermeira. Mãe: causa secundária. Filha 

concebe filha. Filha concebe neta. Filha ensina abdicar. 

Citaciologia: – A ternura de uma mãe não tem desdém nem compaixão (Honoré de Bal-

zac, 1799–1850). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os conviviopensenes; a convi-

viopensenidade; o holopensene materno conjugado ao filial; a maternopensenidade interagindo 

com a pensenidade da filha; a evitação do holopensene familiar repressor; os patopensenes; a pa-

topensenidade; os assediopensenes; a assediopensenidade; o holopensene reconciliador; os evolu-

ciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene da interassistência. 

 

Fatologia: a interrelação mãe-filha; os cuidados especiais nos primeiros meses de vida 

da filha; o desapego necessário pelo término da licença maternidade; a qualidade do convívio fa-

miliar após a jornada de trabalho diária; a proteção dos direitos básicos da filha no ambiente esco-

lar; os programas recreativos nos fins de semana; as viagens internacionais oferecidas à filha na 

adolescência objetivando o aculturamento; o respeito à privacidade mútua entre mãe e filha; os 

valores transmitidos à filha, a exemplo do antirracismo e despreconceitos a grupos minoritários 

em geral; as demonstrações de confiança mediante a liberdade vigiada; os exemplarismos de em-

patia e solidariedade ao próximo; a filha virando mãe; a mãe virando avó; a neomãe repassando  

à neofilha os valores ensinados pela avó; os reencontros prazerosos entre gerações; o afeto en-

quanto elemento agregador mãe-filha; o zelo da filha pela mãe idosa incapacitada; a incompatibi-

lidade energética entre a gestante e feto; a depressão pós-parto dificultando a relação mãe-filha;  

a ausência de discernimento materno no abandono da filha recém-nascida; as tradições culturais 
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assediadoras cronicificadas; a indução governamental chinesa, durante 3 décadas, incentivando  

o infanticídio e aborto de milhões de bebês do sexo feminino; o estigma mutilador do sexochacra 

de milhões de meninas, anualmente, estimulado pelas próprias mães; a tara cultural dos casamen-

tos arranjados de pré-adolescentes com homens adultos; as sequelas psicológicas do bacha posh; 

as meninas deusas kumaris; a tradição degradante de adolescentes designadas como Devadasis, 

as servas da deusa; o rito patológico de engorda de meninas; o idiotismo cultural da humilhante 

condição de sobrevivência das mulheres e garotas girafas; a virgindade da filha comercializada 

na Internet; as adoções de má-fé de meninas para o trabalho escravo doméstico; a criança adotada 

vítima de espancamento; o parricídio e o matricídio simultâneos visando antecipação da herança; 

a assistência na doação de órgãos da mãe para a filha; a concepção da filha com a finalidade de 

salvar a vida da mãe; o amor recíproco mãe e filha no processo de adoção; a compreensão da filha 

quanto ao comportamento materno suscitando o heteroperdão e facilitando o convívio harmonio-

so entre ambas. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a vinculação energética harmônica entre a gestante e o feto; a esco-

lha pré-ressomática da família nuclear; o resgate multimilenar de consciex antagônica à família 

nuclear; os acoplamentos energéticos patológicos das consciências afinizadas; os autassédios 

e heterassédios estigmatizadores; a pacificação das emoções e do padrão energético soltando as 

amarras do passado; os autodesassédios e os heterodessassédios; as reconciliações interconscien-

ciais patrocinadas pelos amparadores extrafísicos; a oportunidade do resgate extrafísico de ex-pa-

rente dessomada. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Genética-Paragenética; a importância do sinergismo pa-

rental na criação da filha; o sinergismo interassistencial pai-mãe na formação emocional da 

filha; o sinergismo ambiente familiar–ambiente parafamiliar; o sinergismo laço biológico−laço 

multiexistencial. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio evolutivo de 

ressomar com o objetivo de interajuda; o princípio imutável da ação e reação; o princípio de 

ninguém perder ninguém; o princípio de o menos doente assistir o mais doente. 

Codigologia: a falta de vivência do código grupal de Cosmoética (CGC) relativo à famí-

lia; o Código Civil regulador do Direito de Família; o Código de Processo Civil; o código gené-

tico (DNA) nos processos de reconhecimento de paternidade; o Código Penal; o Código de Pro-

cesso Penal. 

Teoriologia: a teoria da ressoma; a teoria da reurbex; o desconhecimento quanto à teo-

ria da interprisão grupocármica; a teoria  da evolução consciencial em grupo. 

Tecnologia: a evitação das técnicas espúrias de manipulação consciencial; a técnica da 

boa convivência e respeito ao nível evolutivo das consciências. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o labo-

ratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; 

o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da tenepes. 

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

cologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia;  

o Colégio Invisível da Ressomatologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisí-

vel da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito interassistencial do convívio saudável mãe-filha; os efeitos negati-

vos provocados na filha em consequência da desestruturação familiar; o efeito nocivo do desa-

mor maternal; o efeito positivo dos bons exemplos paternos; os efeitos homeostáticos provenien-

tes das reconciliações familiares; os efeitos compensatórios da interconfiança mãe-filha; os efei-

tos da disponibilidade afetiva materna no equilíbrio emocional da filha. 
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Neossinapsologia: a implementação de neossinapses interassistenciais. 

Ciclologia: o ciclo genealógico neta-mãe-avó; a manutenção mimética do ciclo algoz-ví-

tima; o ciclo contínuo da evolução consciencial ressoma-dessoma-intermissão; a permanência na 

cultura cíclica; o ciclo ação-reação; o ciclo alternante de papéis familiares nas ressomas con-

sanguíneas; o ciclo da espiral ascendente evolutiva. 

Enumerologia: a interrelação mãe indulgente–filha inflexível; a interrelação mãe infle-

xível–filha indulgente; a interrelação mãe intermissivista–filha consréu; a interrelação mãe cons-

réu–filha intermissivista; a interrelação mãe tenepessista–filha religiosa; a interrelação mãe reli-

giosa–filha tenepessista; a interrelação mãe-filha, ambas conscienciólogas. 

Binomiologia: o binômio mãe-filha; o binômio causa-efeito; o binômio apego-desape-

go; o binômio admiração-discordância; o binômio energias simpáticas–energia antipáticas; o bi-

nômio assistente-assistido; o binômio autassédio maternal–abandono de incapaz. 

Interaciologia: a interação familiar estável; a interação acolhimento afetuoso–orienta-

ção cosmoética; a interação fundamental vida intrafísica anterior–vida intrafísica atual. 

Crescendologia: o crescendo gestação humana–gestação consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio afetivo pai-mãe-filha; o trinômio adoção-desvelo-retribui-

ção; o trinômio repúdio-cobiça-ocisão; o trinômio compreensão–heteroperdão–resgate extrafí-

sico. 

Polinomiologia: as interrelações embasadas no polinômio solidariedade-honestidade-se-

riedade-confiabilidade; o polinômio ação-reação-repressão-vitimização; o polinômio compreen-

são-dedicação-paciência-estima. 

Antagonismologia: o antagonismo mãe educadora / mãe deseducadora; o antagonismo 

mãe amiga / mãe adversária; o antagonismo amor incondicional materno / ressentimento explíci-

to materno; o antagonismo mãe presente / mãe ausente; o antagonismo extremo pais autoritários 

/ pais permissivos; o antagonismo mãe amparadora intrafísica / mãe assediadora intrafísica; 

o antagonismo acolhimento familiar / rejeição social; o antagonismo nem toda mulher tem filha  

/ toda filha tem mãe; o antagonismo condição imposta pela religião / submissão pacífica do se-

guidor; o antagonismo laço consanguíneo / interprisão grupocármica; o antagonismo desacerto 

familiar / acerto grupocarma. 

Paradoxologia: o paradoxo de a melhoria consciencial individual reverberar na melho-

ria de todos; o paradoxo de o abuso infantil poder ser perpetrado pelos responsáveis quanto  

à integridade dos infantes. 

Politicologia: a assistenciocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a Lei Menino Bernardo; a desconsideração das leis Internacionais dos Direi-

tos Humanos; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do retorno; a lei da evolução contí-

nua; a lei da interassistencialidade; as leis da Cosmoética. 

Filiologia: a maternofilia; a familiofilia; a conviviofilia; a energofilia; a grupofilia; a as-

sistenciofilia;  a evoluciofilia. 

Fobiologia: a matrofobia; a familiofobia; a conviviofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da alienação paren-

tal; a síndrome de Munchausen. 

Maniologia: a superação da mania de ser mãe coruja. 

Mitologia: o mito da mãe perfeita; o mito de a progenitora saber naturalmente como 

cuidar da filha; o mito de a mãe ser inferior ao pai; o mito da harmonia perene no relacionamen-

to familiar. 

Holotecologia: a somatoteca; a energoteca; a psicossomatoteca; a neonatoteca; a tea-

ticoteca; a interassistencioteca; a evulocioloteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Antropologia; a Anatomia 

Humana; a Paranatomia; a Fisiologia; a Parafisiologia; a Obstetriciologia; a Pediatria; a Pedago-

gia; a Reeducaciologia; a Parelencologia; a Ressomatologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; as múltiplas companhias de destino; a parentela de 

grupos nucleares; a conscin intermissivista; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pai biológico; o pai adotivo; o filho; o acoplamentista; o agente retro-

cognitor; o amparador intrafísico; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo;  

o conviviólogo; o duplista; o proexista; o reeducador; o exemplarista; o reciclante existencial;  

o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor 

consciente; o tertuliano; o voluntário; o verbetólogo. 

 

Femininologia: a mãe biológica; a mãe adotiva; a filha; a acoplamentista; a agente retro-

cognitora; a amparadora intrafísica; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; 

a convivióloga; a duplista; a proexista; a reeducadora; a exemplarista; a reciclante existencial;  

a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora 

consciente; a tertuliana; a voluntária; a verbetóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens maternus; o Homo sapiens manipulator; o Homo sapiens 

paedophilus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens religiosus; o Homo sapiens recy-

clans; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens interassisten-

tialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: interrelação compulsória mãe-filha = aquela imposta pela lei de causa  

e efeito; interrelação consensual mãe-filha = aquela resultante da parescolha, durante o período 

intermissivo, de ambas ou de quem apresentava maior discernimento. 

 

Culturologia: a Multiculturologia Humana; a cultura da Evoluciologia; a cultura do 

Dia das Mães incentivando o consumismo das conscins incautas. 

 

Cosmoeticologia. Sob a ótica da Assistenciologia, eis na ordem alfabética 10 exemplos 

de variáveis, procedimentos ou condutas cosmoéticas ideais à mãe, no ato de educar e cuidar da 

filha, seja esta consanguínea ou adotada, acompanhando o desenvolvimento desde a dependência 

total, recém-nascida, até à conquista da autonomia plena: 

01.  Aceitação. Desvincular o bom comportamento da filha da condição para aceitá-la. 

02.  Apelido. Erradicar ridicularizações e apelidos depreciativos, sob qualquer hipótese. 

03.  Diálogo. Estimular o diálogo, mesmo quando o assunto seja delicado. 

04.  Disciplina. Educar sem autoritarismo, reconhecendo e respeitando as necessidades  

e direitos da filha, porém garantindo a disciplina saudável. 

05.  Normas. Estabelecer normas familiares a fim de evitar conflitos. 

06.  Sentimentos. Respeitar os sentimentos da filha, mesmo quando parecerem bobos ou 

irracionais, promovendo, quando possível, reflexão racional sobre o assunto. 

07.  Socin. Ensinar a lidar positivamente com as pressões da Socin, fortalecendo-lhe  

a autestima. 

08.  Supervisão. Incentivar a interdependência, supervisionando-a de longe. 

09.  Trafar. Dar tempo à filha para perceber os próprios erros. 

10.  Trafor. Identificar talentos e pontos fortes, enfocando a capacidade de realização. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, em ordem alfa-

bética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas 

centrais, evidenciando relação estreita com a interrelação mãe-filha, indicados para a expansão 

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

01. Aborto  humano  provocado:  Dessomatologia;  Neutro. 

02. Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03. Aconchego:  Psicossomatologia;  Neutro. 

04. Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

05. Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

06. Convívio  compulsório:  Grupocarmologia;  Neutro. 

07. Currículo  parental:  Cuidadologia;  Neutro. 

08. Desordem  familiar:  Interprisiologia;  Nosográfico. 

09. Família  consciencial:  Paraconviviologia;  Homeostático. 

10. Maternação:  Evoluciologia;  Neutro. 

11. Maternagem  racional:  Maternologia;  Neutro. 

12. Maternidade  lacrimogênica:  Maternologia;  Neutro. 

13. Responsividade  materna:  Interassistenciologia;  Neutro. 

14. Tara  cultural:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15. Travão  familiar:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

 

A  INTERRELAÇÃO  MÃE-FILHA  CONSENSUAL  OU  COMPUL-
SÓRIA  POSSIBILITA,  À  MAIS  LÚCIDA,  PROMOVER  A  NE-

CESSÁRIA  RECONCILIAÇÃO  LIBERTADORA  ENTRE  AMBAS, 
PERMITINDO-LHES  ALÇAR  NEOPATAMARES  EVOLUTIVOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ponderou sobre a relevância da interrelação 

sadia mãe-filha? O quanto aproveitou ou tem aproveitado dessa injunção para promover reconci-

liações evolutivas? Na condição de mãe e / ou de filha? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  As 7 Regras do Amor. Título Original: Lucky 7. País: Canadá. Data: 2003. Duração: 89 min. Gênero: 

Comédia & Romance. Idade: (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Legendado: Português (em DVD). Direção: Harry 
Winer. Elenco: Kimberly Williams; Patrick Dempsey; Brad Rowe; Brian Markinson; Brianna Mameli; Lochlyn Munro; 

Jennifer Copping; Michelle Harrison; Araron Douglas; & Robyn Ross. Produção: Judy Cairo. Desenho de Produção: 

Jerry Wanek. Direção de Arte: Troy Hansen. Roteiro: Jessica Barondes. Fotografia: Jan Joffin. Música: Danny Lux. 
Figurino: Crystine Booth. Estúdios: Lions Gate Entertainment; & British Columbia Film Commission. Distribuidora: 

Fox Filmes. Sinopse: Antes de morrer a mãe de Amy listou para a filha, na época com 7 anos, várias orientações a fim de 

ajudá-la durante a vida. Orientava, inclusive, quando se apaixonar, apenas pelo 7º namorado. Porém ao conhecer o 6º 
namorado, Daniel, se apaixona. Amy, inteligentemente transforma o 6º no 7º namorado, evitando assim problemas com as 

recomendações deixadas pela mãe. 

2.  Sonata de Outono. Título Original: Höstsonaten. País. Suécia; França; & Alemanha. Data: 1978. Dura-

ção: 99 min. Gênero: Drama & Musical. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Sueco. Cor: colorido. Legendado: Portu-

guês. Direção & Roteiro: Ingmar Bergman. Elenco: Ingrid Bergman; Liv Ullmann; Lena Nyman; Halvar Björk; Marian-

ne Aminoff; Arne Bang-Hansen; Gunnar Bjornstrand; & Erland Josephson. Produção: Richard Brick; Katinka Faragó; 
Lew Grade; & Martin Starger. Direção de Arte: Sven Nykvist A.S.C. Fotografia: Sven Nykvist. Música: Kabi Laret Fi-

gurino: Inger Pehrsson. Estúdios: Filmédis; Incorporated Television Company (ITC); & Personafilm. Distribuidora: 

Versátil Home Vídeo. Sinopse: Depois de negligenciar durante anos as filhas, a famosa pianista Charlotte, a convite da fi-
lha Eva, vai visitá-la no interior da Noruega. Ao chegar depara-se com Helena, a outra filha, deficiente mental, morando 

na casa. O encontro entre Charlotte e Eva, com passar dos dias vai ficando tenso, marcado por lembranças do passado.  

O convívio breve entre mãe e filha revela sentimentos recíprocos de cobranças, ressentimentos e rancor. 
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I N T E R R E L A Ç Ã O    P A I - F I L H O  
(G R U P O C A R M O L O G I A )  

 
I.  Conformática 

 

Definologia. A interrelação pai-filho é a conexão, vínculo ou interação mútua estabelecida 

de modo continuado entre o genitor e o descendente ou o responsável e o legitimado, constituindo 

oportunidade para o aprendizado de convivência sadia e a teática da inteligência evolutiva (IE). 
Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de  ; entre; no es-

paço de”. A palavra relação procede também do idioma Latim, relatio, “ação de dar em retorno; 

relação; relatório; discussão; proposta; ação de relatar; narração; exposição”. Surgiu no Século 

XIV. O termo pai deriva do mesmo idioma Latim, pater, “homem que deu ser a outro; homem 

que tem um ou mais filhos”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo filho vem igualmente do idio-

ma Latim, filius, “descendente; aquele que é oriundo  originário  natural”. Surgiu também no Sé-

culo XIII. 

Sinonimologia: 1.  Bissociação pai-filho. 2.  Correlação pai-filho. 3.  Elo pai-filho.  

4.  Relação recíproca pai-filho. 5.  Relacionamento pai-filho. 6.  Laço pai-filho. 7.  Convívio pai- 

-filho. 

Neologia. As duas expressões compostas interrelação pai-filho básica e interrelação 

pai-filho avançada são neologismos técnicos da Grupocarmologia. 

Antonimologia: 1.  Assincronia pai-filho. 2.  Cisão pai-filho. 3.  Desarticulação pai-fi-

lho. 4.  Dissociação pai-filho. 5.  Indiferença pai-filho. 6.  Insulação pai-filho. 7.  Interrelação 

mãe-filha. 

Estrangeirismologia: o rapport entre pai e filho; os feedbacks constantes; a interrelati-

onship familiar; o mutual link; o coaching de vida; o pai na condição de role model; os exempla-

rismos denotados no aforismo the apple doesn't fall far from the tree; o provérbio qualis pater, 

talis filius. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à maturidade no convívio intrafamiliar. 

Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Interrelaci-

onemo-nos para assistir. Interrelacionemo-nos para evoluir. Interrelação exige compreensão. 

Pai: aporte proexológico. Filho: motivação recicladora. Pais são filhos. 

Proverbiologia. Eis provérbio relacionado ao tema: – As palavras movem, os exemplos 

arrastam. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do interrelacionamento familiar; os conviviopense-

nes; a conviviopensenidade; o holopensene da interassistencialidade; o holopensene da evolução 

grupal; os evoluciopensenes; a evolucipensenidade; o holopensene do ambiente familiar; os proe-

xopensenes; a proexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reci-

clopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; a superação do holopensene patológi-

co da interprisão grupocármica; os grupopensenes; a grupopensenidade. 

 

Fatologia: a interrelação pai-filho; a exemplificação cosmoética silenciosa; as interas-

sistências; as interrelações esclarecedoras entre pai e filho propiciando o discernimento; a influên-

cia dos vínculos familiares na sociabilidade; a abordagem traforista oportunizando maturidade ho-

lossomática; as interrelações pai-filho evidenciando reencontros grupocármicos; as interrelações 

pai-filho na família consciencial; a comunicação balisada em verpons; as afinidades favorecendo 

as interrelações; o apoio paterno nas decisões do filho; o contraponto sadio de o filho procurar ser 

melhor pai, e de o pai procurar ser melhor filho; a interrelação pai-filho enquanto propulsora da 
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diminuição do gap teático; a autoridade moral advinda dos autenfrentamentos; o pai sendo pri-

meiro investidor do filho; a relação pai-filho nas empresas familiares; a estrutura hierárquica fa-

miliar; as ressomas grupais; o papel dos cuidadores ao modo de solução para filhos infantes e pais 

idosos durante o labor dos responsáveis; o papel do intermissivista na célula familiar; o comporta-

mento reflexivo entre pai e filho; a percepção de estar reproduzindo atitude igual a do pai; a data 

comemorativa do dia dos pais; o ego do pai na escolha do nome do filho; o rolo compressor da ro-

béxis prejudicando as interrelações; a superproteção paterna; as problemáticas durante a fase do 

porão consciencial; a ausência paterna; o incesto; a corrosão da interrelação devido ao álcool e as 

drogas; o filho infante instigando reciclagens no pai adulto e o pai veterano motivando reciclagens 

no filho maduro; as responsabilidades evolutivas e sociais do pai; o investimento em cursos de 

campo a exemplo do Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 3 (ECP3); o pai, ou o filho, 

ao modo de mediador em contextos familiares evitando o abstencionismo nas reconciliações gru-

pocármicas. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a educação parapsíquica evolutiva; os amigos invisíveis do filho in-

fante; os acoplamentos e assimilações energéticas pai-filho; a blindagem energética do lar qual 

porto seguro e revitalizador; a ação de soltar as amarras da interprisão grupocármica promovendo 

pararreconciliações; a valorização do processo parapsíquico; a escolha pré-ressomática em família 

específica para possíveis resgates ou acertos grupocármicos; o encontro dos futuros pais projeta-

dos com a consciex pré-ressomante; as paracicatrizes do psicossoma enraizadas desde vidas pas-

sadas; a assunção do autocompromisso de ser minipeça no Maximecanismo Multidimensional In-

terassistencial; os parafatos indicadores da personalidade consecutiva. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos acertos no grupo familiar; o sinergismo do entreli-

nhamento seriexológico entre pais e filhos; o sinergismo vontade–intenção–realização da marcha 

evolutiva; o sinergismo crescente da consciência de equipe; o sinergismo interconsciencial; o si-

nergismo reciclagem-lucidez. 

Principiologia: o princípio de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio “nunca 

é tarde para aprender”; o princípio de não se preocupar com a opinião pública; o princípio 

consciencial; o princípio da afinidade; o princípio da descrença (PD); o princípio da inseparabi-

lidade grupocármica; o princípio da megafraternidade; o princípio da teática; o princípio “isso 

n o é para mim”; o princípio “ninguém perde ninguém”; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio do atacadismo consciencial; o princípio evolutivo do primeiro discernimento. 

Codigologia: o Código Civil; a identificação do codex subtilissimus pessoal; a teática do 

código pessoal de Cosmoética (CPC); a concepção do código grupal de Cosmoética (CGC);  

a profilaxia dos códigos grupais de vitimização coletiva. 

Teoriologia: a teoria dos 5 ciclos; a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da de-

samarração evolutiva; a teoria da Seriexologia; a teoria da afinidade interconsciencial; a teoria 

do holocarma da consciência; a teoria da evolução consciencial em grupo. 

Tecnologia: a técnica da agenda familiar; a técnica da priorização mentalsomática; as 

técnicas interassistenciais; a técnica do meganível da autoconsciência; a técnica da alcova 

energeticamente blindada; as técnicas da mobilização básica de energias (MBE); as técnicas 

projetivas. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o lar na condição de laboratório retrocognitivo grupal; o laboratório 

conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas;  

o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; a verbetografia na condição de labcon 

propiciando o desenvolvimento do parapsiquismo intelectual. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Rece-

xologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Holocarmologia. 
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Efeitologia: o efeito pacificador das atitudes cosmoéticas; o efeito disciplinador da pre-

sença paterna; o efeito influenciador dos exemplos pessoais; os efeitos motivacionais do coa-

ching de vida; o efeito reflexivo do método socrático; os efeitos dos apoios nas decisões; o efeito 

do tempo no soma; os efeitos homeostáticos do estado vibracional; o efeito da primener advinda 

de imersão em cursos de campo e no Balneário Bioenergético (CEAEC); os efeitos policármicos 

da prática da tenepes; o efeito da independência advindo da autonomia na subsistência econômico- 

-financeira digna; o efeito do desenvolvimento parapsíquico em atividades parapedagógicas; o efeito 

do desassédio ideativo nos travões familiares proporcionado pelos investimentos conscienciais. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir da reperspectivação das interrela-

ções grupocármicas; as paraneossinapses motivadas pelas retrocognições do Curso Intermissivo 

(CI); as neossinapses das reciclagens intraconscienciais; os extrapolacionismos parapsíquicos 

permitindo neossinapses interassistenciais. 

Ciclologia: o ciclo da libertação grupocármica; o ciclo interprisão-vitimização-recom-

posição-libertação-policarmalidade; o ciclo multiexistencial; o ciclo das fases preparatória–exe-

cutiva–acabativa da proéxis; o ciclo alternante assistente-assistido; o ciclo evolutivo recéxis-recin. 

Enumerologia: o respeito entre pais e filhos; as aprendizagens entre pais e filhos; as re-

conciliações milenares entre pais e filhos; os exemplos cosmoéticos entre pais e filhos; os trafo-

res compartilhados entre pais e filhos; os esclarecimentos entre pais e filhos; os acoplamentos 

energéticos entre pais e filhos. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autodiscernimento–nível 

evolutivo; o binômio experiências-ajustes; o binômio autavaliação evolutiva–heteravaliação evo-

lutiva; o binômio autoconhecimento-heteroconhecimento; o binômio educação-formal–sempera-

prendência; o binômio autopesquisa-heteropesquisa; o binômio concessões inevitáveis–conces-

sões dispensáveis; o binômio palcos intrafísicos–bastidores extrafísicos; o binômio heteroperdo-

ador-autoimperdoador. 

Interaciologia: a interação relação-pararrelação-interrelação; a interação autocura-re-

conciliação; a interação acertar mais–errar menos; a interação Geneticologia-Parageneticolo-

gia; a interação álcool-fármaco; a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação famí-

lia nuclear–grupocarma ampliado; a interação paternidade–assistência de destino. 

Crescendologia: o crescendo fala-conversa-diálogo; o crescendo tacon-tares; o cres-

cendo somático infante-jovem-adulto-idoso; o crescendo Ética Humana–Cosmoética; o crescen-

do discente-docente; o crescendo crise-crescimento; o crescendo evolução pessoal–evolução gru-

pal. 

Trinomiologia: o trinômio trafor-priorização-teática; o trinômio aceitação-compreen-

são-desmitificação. 

Polinomiologia: o polinômio pesquisa-diagnóstico-enfrentamento-superação; o polinô-

mio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas. 

Antagonismologia: o antagonismo pai / carrasco; o antagonismo interação / evitação; 

o antagonismo presença / ausência; o antagonismo teática / hipocrisia; o antagonismo paradig-

ma consciencial / sincretismo religioso; o antagonismo completismo existencial / ectopia consci-

encial; o antagonismo interpris o grupoc rmica ∕ assistência interconsciencial; o antagonismo 

afeto / violência; o antagonismo paciência cosmoética / impaciência egoica; o antagonismo riva-

lidade / solidariedade. 

Paradoxologia: o paradoxo de retrovidas poderem conduzir a neomundividências;  

o paradoxo de a autopesquisa gerar heterocompreensão; o paradoxo individualidade-heterode-

pendência; o paradoxo de o convívio compulsório poder ser libertador; o paradoxo autossufici-

ência evolutiva–interdependência evolutiva. 

Politicologia: a política da boa vizinhança; a política do filho único; a democracia; a me-

ritocracia; a cosmoeticocracia; a interassistenciocracia; a evoluciocracia; a autopesquisocracia. 

Legislogia: as leis da sincronicidade; a lei do maior esforço; a lei da grupocarmalidade; 

a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 dispondo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 

1990); as leis do Estatuto do Idoso (Lei N. 10.741 / 2003); a lei da palmada; a lei do direito de 

visita. 
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Filiologia: a familiofilia; a conviviofilia; a assistenciofilia; a sociofilia; a parassociofilia; 

a evoluciofilia; a conscienciofilia; a verbaciofilia; a recexofilia. 

Fobiologia: a ortopensenidade na profilaxia da acidentofobia; a desmistificação da tana-

tofobia; o esclarecimento quanto à espectrofobia; a eliminação da sociofobia; a supressão da pa-

rassociofobia. 

Sindromologia: a profilaxia da síndrome do estrangeiro (SEST); o combate à síndrome 

da dispersão consciencial; a identificação da síndrome do canguru; a profilaxia da síndrome do 

eterno filho; a prevenção da síndrome do pai ausente; a síndrome da alienação parental; a com-

preensão da síndrome de Down. 

Maniologia: a mania de confundir os nomes dos filhos e familiares; a toxicomania per-

turbadora das interrelações. 

Mitologia: o mito do pai herói; o mito do filho único; o mito do ideal; o mito perante  

a adoção de filhos. 

Holotecologia: a recexoteca; a recinoteca; a traforoteca; a evolucioteca; a interassisten-

cioteca; a proexoteca; a intermissioteca; a pesquisoteca; a grupocarmoteca; a projecioteca; a epi-

centroteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Dis-

cernimentologia; a Epicentrologia; a Etologia; a Interassistenciologia; a Parapedagogia; a Parapsi-

quismologia; a Pesquisologia; a Projeciologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu; o pré-serenão; a família nuclear; a parentela;  

a conscin; a isca humana; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o pai; o filho; o dependente; o educador; o professor; o assistente; o as-

sistido; o reconciliador; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o ata-

cadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;  

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lú-

cido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesqui-

sador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;  

o homem de ação. 

 

Femininologia: a mãe; a filha; a dependente; a educadora; a professora; a assistente;  

a assistida; a reconciliadora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;  

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

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

gista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; 

a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

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

piens interassistentialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapi-

ens recyclans; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens au-

toperquisitor; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens in-

terparis; o Homo sapiens interconscientialis; o Homo sapiens semperaprendens. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: interrelação pai-filho básica = aquela caracterizada predominantemente 

pelas abordagens intrafísicas; interrelação pai-filho avançada = aquela caracterizada predominan-

temente pelas abordagens e vivências multidimensionais. 

 

Culturologia: a cultura da superproteção paternal; a cultura “de pai pra filho”; a cul-

tura da educação patriarcal; a profilaxia da cultura da religiosidade; o mosaico cultural do Bra-

sil; o abertismo cultural; a evitação da cultura inútil; o turismo cultural enquanto catalisador de 

autorretrocognições evidenciando o entendimento grupocármico; a cultura conscienciológica da 

evolução. 

 

Reeducaciologia. Do ponto de vista da Experimentologia, eis, em ordem alfabética, por 

exemplo, 28 indicações reeducativas, classificadas em 2 grupos ordenados funcionalmente, obje-

tivando a qualificação da interrelação pai-filho: 

 

A.  Posturas do pai: 

01.  Autodidatismo. Estimular o autodidatismo e o criticismo nos filhos. 

02.  Balanço. Refletir sobre a relação com o filho e observar instituições de referência  

à exemplo da Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância (EVOLUCIN). 

03.  Consciencialidade. Incentivar a tridotação consciencial. 

04.  Desapego. Possibilitar ao filho seguir o próprio caminho e a pensenizar positivamente. 

05.  Diálogo. Esclarecer orientando e compartilhando as experiências pessoais, os acertos 

e os erros vivenciados na caminhada evolutiva. 

06.  Educação. Acompanhar a educação formal dos filhos. 

07.  Heteropesquisa. Orientar e auxiliar no registro das pesquisas do infante. 

08.  Lar. Manter ambiente familiar sadio e homeostático. 

09.  Lazer. Promover momentos de distração, a exemplo de passeios em meio à Natureza. 

10.  Liberdade. Reconhecer e incentivar talentos e neoideias. 

11.  Maturidade. Evitar os infantilismos e a superproteção. 

12.  Motivação. Instigar desafios, reciclagens e superações. 

13.  Sustentação. Ensinar sobre a importância do pé-de-meia, energias e parapsiquismo. 

14.  Verbação. Educar pelo exemplarismo cosmoético e atitude coerente. 

 

B.  Posturas do filho: 

15.  Abertismo. Procurar refletir quanto às orientações e opiniões do pai. 

16.  Autoconfiança. Conquistar segurança nas iniciativas e projetos de vida observando 

autocriticamente a orientação dos pais. 

17.  Companheirismo. Demonstrar interesse sincero no pai. 

18.  Consideração. Dedicar atenção e tempo para conversar com o pai. 

19.  Discernimento. Aprender com as próprias experiências e as alheias. 

20.  Franqueza. Ser sincero com o pai em relatar opiniões e ocorrências. 

21.  Harmonizar. Jogar com a “carta de menos”  procurando reconciliação com o pai. 

22.  Independência. Buscar independência financeira. 

23.  Prevenções. Desenvolver a profilaxia de possíveis disfunções presentes no histórico 

do progenitor. 

24.  Qualificação. Ampliar o conhecimento intergeracional por meio de pesquisas em ar-

tefatos do saber e instituições de referência. 

25.  Reconhecimento. Reconhecer os limites e esforços do pai compreendendo o mo-

mento evolutivo específico. 

26.  Respeito. Agir respeitosa e cosmoeticamente e não ridicularizar o pai em nenhuma 

situação, especialmente quando estiver idoso. 

27.  Suporte. Amparar eventuais necessidades do pai. 
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28.  Visão de longo prazo. Ter entendimento sobre a probabilidade de ficar velho e de, 

algum dia, ser pai. 

 

Tabelologia. Do ponto de vista da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 contrapontos entre a interrelação pai-filho básica e avançada: 

 

 

Tabela  –  Interrelação  Pai-Filho  Básica  /  Interrelação  Pai-Filho  Avançada 

 

N
os

 Interrelação  pai-filho  básica Interrelação  pai-filho  avançada 

01. Age em defesa do clã Pensa no melhor para todos 

02. Aposentadoria Completismo existencial 

03. Automimeses dispensáveis Recins e recéxis 

04. Consumo de cultura inútil Priorização de autopesquisas e gescons 

05. 
Convívio contextualizado pela 

robotização existencial 
Atuação pelo discernimento 

06. Dogmatismos e fé cega Princípio da descrença 

07. Ética ideológica Cosmoética teática crescente 

08. Paradigma newtoniano-cartesiano Paradigma consciencial 

09. Predominância somática Predominância mentalsomática 

10. Predomínio de emocionalismos Busca de sentimentos elevados 

11. Queixume Amparabilidade 

12. 
Sucessão genealógica: filho-pai-avô- 

-bisavô 
Escala evolutiva consciencial 

13. Tacon Tares 

14. Tanatofobia Projeciofilia 

15. 
Trabalho idealizado com foco no 

dinheiro 

Busca harmoniosa do trinômio motivação- 

-trabalho-lazer 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a interrelação pai-filho, indicados para a expansão das 

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

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Binômio  representatividade-responsabilidade:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

04.  Consciência  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

05.  Convívio  compulsório:  Grupocarmologia;  Neutro. 

06.  Currículo  parental:  Cuidadologia;  Neutro. 

07.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Interdependência  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

09.  Interrelação  mãe-filha:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Marcha  evolutiva:  Autodeterminologia;  Neutro. 

11.  Maternagem  ideativa:  Mentalsomatologia;  Neutro. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13329 

12.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Priorização  mentalsomática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Recin  grupal:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

15.  Travão  familiar:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

 

A  AUTODECISÃO  SINCERA,  OBJETIVANDO  A  INTERRELA-
ÇÃO  PAI-FILHO  EVOLUTIVA,  DEMANDA  AUTO  E  HETERO-
PESQUISAS,  EXEMPLARISMOS  COSMOÉTICOS,  CONDUTAS  

INTERASSISTENCIAIS  E  PRIORIZAÇÕES  CONSCIENCIAIS. 
 

Questionologia. Como age você, leitor ou leitora, na condição de pai, ou de filho, 

perante tal relação? Trata-se de convívio edificante e harmônico, ou ainda restam malentendidos 

não pacificados? 
 

Filmografia  Específica: 

 

1.  Pais e Filhos. Título Original: Soshite Chichi ni Naru. País: Japão. Data: 2013. Duração: 120 min. Gê-

nero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Japonês. Cor: Colorido. Legendado: Português (NET). Direção: Hiro-
kazu Koreeda. Elenco: Masaharu Fukuyama; Machiko Ono; Yôko Maki; Rirî Furankî; Keita Ninomiya; Jun Kunimura; 

Isao Natsuyagi; Hwang Shogen; Jun Fukubi & Kirin Kiki. Produção: Fuji Television Network. Desenho de Produção: 

Keiko Mitsumatsu.Música: Takeshi Matsubara; Junichi Matsumoto; & Takashi Mori. Montagem: Hirokazu Koreeda. 
Cinematografia: Mikiya Takimoto. Sinopse: O filme conta a história da inesperada mudança de vida de duas famílias 

cujos filhos foram trocados na maternidade. Ryota Nomomiya, pai de Keita, homem de negócios obcecado pelo dinheiro  

e carreira, notadamente sofre grande impacto, e deve tomar a importante decisão entre ficar com o filho biológico ou o de 
criação. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Arend, Jessica C.; Souza, Karina S. M.; & Smeha, Luciane N.; A Relação entre Pai e Filho(s) após a Se-

paração Conjugal; Artigo; Barbarói; Revista; Semestral; N. 37; Santa Cruz do Sul, RS; Julho-Dezembro, 2012; páginas  

7 a 29. 

2.  Biddulph, Steve; Criando Meninos (Raising Boys: Why Boy are Different); 166 p.; 10 caps.; 1 E-mail;  

1 website; 23 x 16 cm; br.; Fundamento; São Paulo, SP; 2006; páginas 46 a 102. 
3.  Cury, Augusto; Pais Brilhantes, Professores Fascinantes; revisores Clara Diament; & Sérgio Bellinello 

Soares; 172 p.; 6 partes; 36 caps.; 3 E-mails; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Sextante; Rio 
de Janeiro, RJ; 2003; páginas 21 a 54. 

4.  Tiba, Içami; Pais e Professores de Alta Performance; pref. Eugenio Mussak; revisores Célia Regina 

Rodrigues de Lima; Michelle Neris da Silva; & Pedro Baraldi; 206 p.; 7 partes; 60 caps.; 1 E-mail; 1 microbiografia;  
5 websites; 27 refs.; 20,5 x 14 cm; br.; 5ª Ed.; Integrare Editora; São Paulo, SP; 2011; páginas 63 a 75. 

5.  Zolet, Lilian; Parapsiquismo na Infância: Perguntas e Respostas; pref. Moacir Gonçalves; revisora Cathia 

Caporali; 256 p.; 4 partes; 104 caps.; 22 E-mails; 51 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 104 perguntas e 104 respostas; 1 tab.; 
20 websites; glos. 172 termos; 23 filmes; 83 refs.; 4 webgrafias; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Edi-

tares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 150 a 194. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Diniz, Edienne Rosângela Sarmento; & Ramos, Keila Queiroz e Silva; A Morte do Super-Homem: Corpo, 

Saúde e Identidades Masculinas; Artigo; Tema; Revista Eletrônica de Ciências; Vol. 7; N. 10 e 11; 2 enus.; 14 refs.; 

Campina Grande, PB; 2008; páginas 69 a 78; disponível em: <http://revistatema.facisa.edu.br/index.php/revistatema/arti 

cle /view/8>; acesso em: 18.12.14; 20h50; ISSN 2175-9553. 

 

J. M. Z. 
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I N T E R R E L A Ç Õ E S    I N T E R D I S C I P L I N A R E S  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. As interrelações interdisciplinares são as conexões e aproximações sim-

ples entre Ciências, especialidades, subespecialidades, disciplinas, subcampos de conhecimento  

e áreas de pesquisa, em geral, capazes de amplificar os processos de abordagem, experimentação 

e cosmovisão prioritária dos pesquisadores e pesquisadoras, notadamente nas linhas de investiga-

ções da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de  ; entre; no es-

paço de”. O termo relação deriva também do idioma Latim, relatio, “ação de dar em retorno; re-

lação  relat rio; discussão  proposta; ação de relatar  narração  exposição”  de referre, “restituir  

trazer de novo; relatar  referir”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo disciplina, do mesmo idioma 

Latim, disciplina, “ação de se instruir  educação; ci ncia, disciplina; ordem, sistema; princípios de 

moral”. Apareceu também no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Interrelações de Ciências. 2.  Interrelações de especialidades. 3.  In-

terrelações de subcampos científicos. 4.  Interações científicas. 5.  Hibridismo; Hibridologia téc-

nica. 6.  Paradoxologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas interrelação interdisciplinar, interrelação inter-

disciplinar elementar e interrelação interdisciplinar evoluída são neologismos técnicos da Men-

talsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Antagonismos de Ciências. 2.  Antagonismos de especialidades.  

3.  Antagonismos de subcampos científicos. 4.  Distanciamentos de linhas científicas. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; o holopensene pessoal da ortopensenidade; os nexopen-

senes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade. 

 

Fatologia: as interrelações interdisciplinares; as interrelações das especialidades; as in-

terrelações das subespecialidades; as interrelações interdisciplinares nas relações dos subcampos 

da Conscienciologia; as interrelações interdisciplinares na vida prática; as interrelações interdis-

ciplinares nos conflitos de interesses; as interrelações interdisciplinares nas parcerias interseto-

riais; as interrelações interdisciplinares nas alianças Governo-ONG-multinacional; os diálogos 

nas interrelações interdisciplinares; as interrelações interdisciplinares e a paz; as bissociações; as 

trissociações; as associações de ideias; as intercorrelações; as interatividades; as conexões sutis; 

as vinculações; as similaridades; os entrecruzamentos; as sincronicidades; as interassistencialida-

des; as interdisciplinaridades; as multidisciplinaridades; as transdisciplinaridades; os antagonis-

mos; os crescendos; a cosmovisão; o abertismo consciencial; o compartilhamento nas Instituições 

Conscienciocêntricas (ICs). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Filiologia: a refutaciofilia. 

Holotecologia: a ciencioteca; a cognoteca; a pesquisoteca; a experimentoteca; a mental-

somatoteca; a heuristicoteca; a tecnoteca; a correlacionoteca. 
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Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Interaciologia; a Refutaciologia; a Heuris-

ticologia; a Holomaturologia; a Holossomatologia; a Somatologia; a Comunicologia; a Paracomu-

nicologia; a UNICIN. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin atacadista existencial; a pessoa universalista. 

 

Masculinologia: o generalista; o experimentador; o conscienciólogo; o pesquisador-sen-

sitivo; o filósofo-filólogo; o portador do dicionário cerebral, analógico, poliglótico. 

 

Femininologia: a generalista; a experimentadora; a consciencióloga; a pesquisadora-sen-

sitiva; a filósofa-filóloga; a portadora do dicionário cerebral, analógico, poliglótico. 

 

Hominologia: o Homo sapiens generalissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: interrelação interdisciplinar elementar = a interação eletronótica Anato-

mia-Fisiologia; interrelação interdisciplinar evoluída = a interação conscienciológica Parapercep-

ciologia-Parapsicologia. 

 

Culturologia: as interrelações interdisciplinares no multiculturalismo. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

100 interrelações, padrões, de disciplinas, especialidades, subespecialidades e subcampos de 

Ciências, especificamente, em particular, da Conscienciologia, algumas com reciprocidades, cir-

cularidades de conteúdos, aproximações simples e exaustividade dentro do mesmo ramo de inves-

tigação técnica e com até 6 itens enumerados horizontalmente: 

01. Acidentologia: Infortunística; Recexologia; Parapatologia; Evoluciologia. 

02. Afisiologia: Parafisiologia; Holossomatologia; Extrafisicologia. 

03. Antidogmatologia: Refutaciologia; Recexologia; Invexologia; Cosmoeticologia. 

04. Apriorismologia: Mesmexologia; Paramesmexologia; Habitologia. 

05. Arquivologia: Arquivística; Inventariologia; Holotecologia. 

06. Assediologia: Parapatologia; Anticosmoeticologia; Dogmática. 

07. Autopesquisologia: Autexperimentologia; Experimentologia; Conscienciometrologia. 

08. Binomiologia: Analogismo; Comunicologia; Contrapontologia. 

09. Casuística: Paracasuística; Casuística; Parafatuística. 

10. Civilizaciologia: Conscienciologia; Evoluciologia; Bioética; Cosmoeticologia. 

11. Conformática: Comunicologia; Linguística. 

12. Conscienciopédia: Comunicologia; Enciclopediologia. 

13. Consciexologia: Semiconsciexologia; Evoluciologia. 

14. Cosmossofia: Cosmorâmica; Holofilosofia; Cosmanálise. 

15. Criteriologia: Holomaturologia; Discernimentologia. 

16. Decidologia: Discernimentologia; Holomaturologia. 

17. Definologia: Parassemiologia; Criteriologia; Discernimentologia; Lexicologia. 

18. Desassediologia: Consciencioterapia; Paraterapeuticologia; Terapêutica; Assistencio-

logia. 

19. Descoincidenciologia: Projeciologia; Paracomunicologia. 

20. Destrutologia: Recexologia; Cosmoeticologia; Impactoterapia. 

21. Desviacionismo: Interprisiologia; Parapatologia; Regressiologia. 

22. Detalhismo: Atomização; Exaustividade. 

23. Discernimentologia: Criteriologia; Decidologia; Cosmoeticologia. 
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24. Duplologia: Conviviologia; Sociologia; Evoluciologia; Psicossomatologia; Sexos-

somatologia. 

25. Enciclopediologia: Lexicologia; Lexicografia; Conscienciopédia; Comunicologia; Pa-

racomunicologia. 

26. Energossomatologia: Holochacralogia. 

27. Enumerologia: Comunicologia; Linguística; Inventariologia. 

28. Extrapolacionismo: Previvenciologia; Evoluciologia. 

29. Fatuística: Parafatuística; Casuística; Paracasuística. 

30. Fitopensenologia: Parabotânica; Pensenologia. 

31. Gastrossomatologia: Somatologia; Intrafisicologia; Holossomatologia; Materiologia. 

32. Grafopensenologia: Holopensenologia; Pensenologia. 

33. Habitologia: Rotinologia; Mesmexologia; Apriorismologia; Cosmoeticologia. 

34. Historicologia: História; Para-História; Para-Historiologia. 

35. Holobiografologia: Autopesquisologia; Holomnemônica. 

36. Holocronologia: Paracronologia; Cronologia; Cronêmica; Prospectiva. 

37. Holofilosofia: Paradireito; Parapoliticologia; Paradiplomacia. 

38. Holomnemônica: Holomemoriologia; Holobiografologia; Mentalsomatologia; Ho-

lomnemossomatologia. 

39. Holopensenologia: Grafopensenologia; Pensenologia. 

40. Holotecologia: Polimaticologia; Mentalsomatologia. 

41. Impactoterapia: Consciencioterapia; Cosmoeticologia; Experimentologia. 

42. Infortunística: Interprisiologia; Acidentologia; Parapatologia. 

43. Intencionologia: Voliciologia; Discernimentologia; Cosmoeticologia. 

44. Interprisiologia: Infortunística; Parapatologia. 

45. Inventariologia: Arquivologia; Arquivística; Holotecologia. 

46. Lexicomática: Enciclomática; Comunicologia; Mentalsomatologia; Enciclopedio-

logia. 

47. Ludologia: Psicossomatologia; Intrafisicologia. 

48. Mateologística: Mateologia; Definologia. 

49. Medicamentologia: Farmacologia; Terapêutica; Paraterapeuticologia; Consciencio-

terapia. 

50. Mesmexologia: Paramesmexologia; Habitologia; Apriorismologia. 

51. Materpensenologia: Temperamentologia; Conscienciometrologia. 

52. Megatraforologia: Homeostaticologia; Cosmoeticologia; Holomaturologia. 

53. Neologística: Neologia; Heuristicologia; Orismologia; Terminologia; Nomenclatura; 

Onomatologia. 

54. Neomesologia: Ressomatologia; Conviviologia; Evoluciologia. 

55. Ofiexologia: Sociexologia; Extrafisicologia; Assistenciologia; Cosmoeticologia. 

56. Onirologia: Onirismo; Xenofrenismo; Imagisticologia. 

57. Onomatologia: Onomástica; Terminologia; Nomenclatura; Orismologia. 

58. Orismologia: Terminologia; Nomenclatura; Onomástica; Lexicologia. 

59. Pansofia: Pantologia; Tudologia; Holofilosofia. 

60. Paracasuística: Casuística; Parafatuística; Fatuística. 

61. Paracerebrologia: Subcerebrologia; Cerebrologia; Neurociência. 

62. Paraconscienciometrologia: Conscienciometrologia; Parassemiologia; Experimen-

tologia. 

63. Paradiplomacia: Parassociologia; Paradireito; Conviviologia. 

64. Paradireito: Holofilosofia; Paradiplomacia; Parassociologia. 

65. Paraecologia: Paramesologia; Extrafisicologia; Morfopensenologia. 

66. Parafatuística: Fatuística; Paracasuística; Casuística. 

67. Paragenealogia: Parageneticologia; Holobiografologia. 

68. Paralinguística: Paratelepatia; Paracomunicologia; Comunicologia. 

69. Paramesmexologia: Mesmexologia; Habitologia. 
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70. Paranosologia: Parapatologia; Paradesviacionismo. 

71. Parapoliticologia: Politicologia; Paradireito; Holofilosofia; Cosmoeticologia. 

72. Parapresenciologia: Presenciologia; Extrafisicologia; Intrafisicologia. 

73. Parepistemologia: Epistemologia; Parapolimaticologia. 

74. Parurbanologia: Parabiosfera; Extrafisicologia; Projeciologia. 

75. Passadologia: Para-Historiologia; Para-História; História; Parapassadologia; Ante-

riorologia; Antiquologia. 

76. Perdologia: Experimentologia; Conviviologia; Cosmoeticologia. 

77. Polimaticologia: Holotecologia; Holomaturologia; Discernimentologia. 

78. Politicologia: Parapoliticologia; Paradireito; Holofilosofia. 

79. Posteriorologia: Prospectiva; Futurologia; Cronêmica; Paraprofilaxiologia. 

80. Pré-neonatologia: Pré-Ressomatologia; Ressomatologia; Holorressomatologia; In-

termissiologia. 

81. Presenciologia: Parapresenciologia; Intrafisicologia; Extrafisicologia; Energossoma-

tologia; Materiologia. 

82. Previvenciologia: Extrapolacionismo; Evoluciologia; Experimentologia. 

83. Refutaciologia: Dialética; Experimentologia; Comunicologia. 

84. Revoluciologia: Heuristicologia; Evoluciologia; Recexologia; Cosmoeticologia. 

85. Rotinologia: Habitologia; Mesmexologia; Paramesmexologia; Apriorismologia. 

86. Semiconsciexologia: Evoluciologia; Conscienciometrologia. 

87. Seriexologia: Transmigraciologia; Evoluciologia. 

88. Sociexologia: Extrafisicologia; Ofiexologia. 

89. Soteriologia: Psicossomatologia; Parapatologia. 

90. Subcerebrologia: Paracerebrologia; Cerebrologia; Neurociência; Mentalsomatologia. 

91. Subparageneticologia: Parageneticologia; Retrogenética; Holobiografologia. 

92. Temperamentologia: Materpensenologia; Conscienciometrologia. 

93. Tenepessismo: Assistenciologia; Energossomatologia; Extrafisicologia. 

94. Teratogenética: Teratologia; Parapatologia. 

95. Tradutologia: Comunicologia; Universalismo; Mentalsomatologia; Enciclopedio-

logia. 

96. Traforologia: Conscienciometrologia; Holomaturologia; Homeostaticologia. 

97. Transmigraciologia: Seriexologia; Extrafisicologia. 

98. Tudologia: Mundologia; Cosmologia; Cosmoeticologia. 

99. Voliciologia: Intencionologia; Holodiscernimentologia. 

100.  Zoopensenologia: Parazoologia; Pensenologia; Evoluciologia. 

 

Paraprofilaxia. Segundo a Parapatologia, pelo menos estas 15 interrelações interdisci-

plinares da listagem, aqui na ordem alfabética, apresentam a negatividade óbvia do aspecto som-

brio, nosográfico ou patológico a ser enfatizado, evitado ou dentro da Paraprofilaxiologia: 

01.  Acidentologia. 

02.  Assediologia. 

03.  Desviacionismo. 

04.  Dogmática. 

05.  Infortunística. 

06.  Interprisiologia. 

07.  Mesmexologia. 

08.  Paramesmexologia. 

09.  Paranosologia. 

10.  Perdologia. 

11.  Soteriologia. 

12.  Subcerebrologia. 

13.  Subparageneticologia. 

14.  Teratogeneticologia. 
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15.  Transmigraciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e res-

pectivas especialidades, evidenciando relação estreita com as interrelações interdisciplinares, in-

dicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres  

e homens interessados: 

1.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia. 

2.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia. 

3.  Autenciclopédia:  Mentalsomatologia. 

4.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia. 

5.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia. 

6.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia. 

7.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia. 

 

QUANTO  MAIS  ABRANGENTES  AS  ASSOCIAÇÕES  DE  

IDEIAS,  O  ABERTISMO  CONSCIENCIAL  E  A  COSMOVISÃO  

DO  PESQUISADOR,  MELHOR  SERÁ  A  QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA  DAS  ABORDAGENS  INTERDISCIPLINARES  ÚTEIS. 

 

Questionologia. Quais proveitos você já obteve da cosmovisão das matérias e discipli-

nas da Conscienciologia? Vale o esforço das associações de ideias para as pesquisas das verdades 

relativas de ponta ou verpons? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 26, 338 e 372. 
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I N T E R S U B J E T I V I D A D E  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A intersubjetividade é a qualidade de intersubjetivo ou a comunicação das 

consciências individuais entre si, realizada com base na reciprocidade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de  ; entre; no es-

paço de”. O termo subjetivo deriva também do idioma Latim, subjectivus, “relativo ao sujeito; 

submisso”  por influ ncia do idioma Franc s  subjectif, “relativo   vida ps quica do sujeito”. Os 

vocábulos subjetivo e subjetividade apareceram no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Relação interpessoal. 2.  Interação comunicativa. 3.  Comunicação 

intersubjetiva. 4.  Telepatia. 

Neologia. Os 2 vocábulos minintersubjetividade e megaintersubjetividade são neologis-

mos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Subjetivismo individualista. 2.  Autismo. 3.  Fechadismo conscien-

cial. 4.  Interobjetividade. 

Estrangeirismologia: o rapport. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopen-

senidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: a intersubjetividade; o relacionamento intersubjetivo; as relações intersubje-

tivas; a comunicação intersubjetiva; o comunicado interconsciencial; a profundidade da comuni-

cabilidade; o isolacionismo; o acanhamento; o autismo; o encaramujamento; a esquivança; o mo-

nopólio da introjeção; o recalcamento; a introjeção; a autointoxicação; a interiorose; a melin;  

a passagem do solilóquio para o diálogo; a exposição do recolhimento íntimo; o subjetivismo;  

a objetivação do subjetivo; o abertismo consciencial; a empatia; a relação conscin-conscin; a fór-

mula DD (desinibição e diálogo); a extroversão educada; a euforin; a recin; o intercâmbio das in-

trospecções; a autoconfissão; a autexposição pública; a explicitação da autofilosofia. 

 

Parafatologia: a relação conscin-consciex; a telepatia; a intersubjetividade tenepessis-

ta–amparador extrafísico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Fobiologia: a neofobia. 

Holotecologia: a convivioteca; a interassistencioteca; a abstratoteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Comunicologia; a Intraconscienciologia; a In-

terconscienciologia; a Grupocarmologia; a Sociologia; a Sociometria; a Parassociologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida;  

o ser desperto; a dupla evolutiva. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lú-

cido; o conscienciólogo; o confidente. 
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Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon 

lúcida; a consciencióloga; a confidente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intersubjectivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minintersubjetividade = a confissão pública, detalhada, da vítima do se-

questro; megaintersubjetividade = o relato minucioso das próprias intimidades da autobiografia 

realista e franca da celebridade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

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

1.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

3.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

4.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

5.  Interconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

6.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

7.  Via  expressa  do  pensamento:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

O  RELACIONAMENTO  INTERSUBJETIVO  É  A  CHAVE  GE-
RAL DO  EMBASAMENTO,  DA  MANUTENÇÃO  E  DO  CULTI-
VO  DA  AMIZADE  SINCERA  ENTRE  QUALQUER  CATEGO-

RIA  OU  NATUREZA  DE  MULHERES  E  HOMENS  LÚCIDOS. 
 

Questionologia. Qual o nível da intersubjetividade, no convívio diário com os amigos 

mais íntimos, para você? É de mínima ou de máxima autexposição? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 12. 

2.  Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80 
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 fil-

mografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.; 

6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação 
das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Inter-

nacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 197 e 444. 

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 275. 

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 15, 33, 357 e 959. 

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 Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 504. 
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I N T E R V E N Ç Ã O    E S P A C I A L    C O S M O É T I C A  
( P A R A R R E U R B A N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A intervenção espacial cosmoética é o conjunto de práticas, relativas à edi-

ficação e à urbanização, planejadas e realizadas de modo a promover rastro energético homeostá-

tico no ambiente, contribuindo com a reurbanização intra e extrafísica do Planeta Terra. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo intervenção procede do idioma Latim, interventio, “abono; fiança; 

garantia”  radical de interventum, supino de intervenire, “estar entre; sobrevir; assistir; entreme-

ter-se; ingerir-se; intervir; meter-se de permeio; embaraçar-se; impedir”. Surgiu no Século XV.  

A palavra espaço vem do mesmo idioma Latim, spatium, “distância entre dois pontos; área ou  

o volume entre limites determinados”. Apareceu no Século XIV. O elemento de composição cos-

mo provém do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Surgiu, no idioma 

Português, no Século XIX. O vocábulo ética deriva do idioma Latim, ethica, “ética; moral natu-

ral; parte da Filosofia aplicada aos estudos da moral”  e este do idioma Grego  éthikós. Apareceu 

no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Intervenção espacial reurbanizadora. 2.  Interferência cosmoética no 

ambiente. 3.  Manifestação cosmoética no ambiente físico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 54 cognatos derivados do vocábulo espaço: au-

tespaço; ciberespaço; espaçada; espaçado; espaçador; espaçadora; espaçamento; espaçar; es-

paçaria; espaceada; espaceado; espacear; espacejada; espacejado; espacejamento; espacejar; 

espacial; espacialidade; espacialização; espacializada; espacializado; espacializador; espaciali-

zadora; espacializante; espacializar; espacializável; espacionauta; espacionave; espaciosa; es-

paciosidade; espacioso; espaço-imagem; espaçomodelismo; espaçomodelista; espaçonauta; es-

paçonáutica; espaçonave; espaço-objeto; espaçoporto; espaçosa; espaçoso; espaço-tempo; espa-

ço temporal; hiperespaço; inespacial; interespacejada; interespacejado; interespacejamento; in-

terespacejar; interespacejo; miniespaço; parespaço; subespacial; subespaço. 

Neologia. As 4 expressões compostas intervenção espacial cosmoética, minintervenção 

espacial cosmoética, maxintervenção espacial cosmoética e megaintervenção espacial cosmoéti-

ca são neologismos da Pararreurbanologia. 

Antonimologia: 1.  Intervenção espacial anticosmoética. 2.  Ação pró-estigma ambien-

tal. 3.  Manifestação anticosmoética no ambiente físico. 

Estrangeirismologia: o green building; a passive house; o sustainable building; o heal-

thy building; a building related illness; a sick building syndrome; o green washing; a embody 

energy dos materiais; a análise da ecological footprint; o act local, think global. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao impacto multidimensional das ações pessoais no ambiente. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Interven-

ção: materialização pensênica. Nossos pensenes criam. Cosmoética: pedra fundamental. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Pararreurbanologia; o holopensene de fraternis-

mo em relação aos compassageiros evolutivos; o holopensene ecofílico; o holopensene de respon-

sabilidade social e parassocial; o holopensene de autoincorruptibilidade quanto à aplicação dos 

conhecimentos de ponta na área da edificação; o holopensene de respeito pelas gerações futuras; 

o holopensene de atualização profissional constante; a pressão holopensênica dos ambientes intra 

e extrafísicos influenciando a manifestação das consciências; o holopensene de responsabilidade 

pela saúde do Planeta; a plasmagem da ortopensenidade pessoal e coletiva; os espaços físicos ma-

terializando os pensenes pessoais; a atração pelos pensenes afins; os morfopensenes definidores 
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dos espaços extrafísicos; a morfopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a herança 

morfopensênica; a ação promotora de holopensene homeostático. 

 

Fatologia: a intervenção espacial cosmoética; a ação antiestigma ambiental; o antibagu-

lhismo energético; a intenção assistencial do profissional da construção civil na atuação diária;  

a utilização de elementos arquitetônicos como luz, cores, formas e texturas criando ambientes oti-

mizadores das atividades a serem desenvolvidas no local; os espaços físicos favorecendo as mani-

festações conscienciais; os profissionais utilizando técnicas projetuais, de modo lúcido, influenci-

ando positivamente os utilizadores; a Psicologia Ambiental; a ventilação e iluminação naturais 

evitando a estagnação energética do ambiente; a atenção e lucidez quanto às consequências da in-

tervenção pessoal; a atração pelos ambientes físicos afins; a preocupação socioambiental na ela-

boração dos projetos e nas intervenções dos espaços; os valores pessoais permeando a criação  

e utilização dos ambientes; a minimização do impacto negativo nos ambientes construídos; a luci-

dez quanto ao impacto da escolha dos materiais no desempenho energético do edifício; os materi-

ais reciclados; os materiais reutilizados; a energia incorporada dos materiais; os materiais limpos 

implicando na redução do consumo de energia; a Bioarquitetura; a Bioclimatologia; a implemen-

tação de estratégias bioclimáticas nos projetos de construção; o edifício solar passivo; o aprovei-

tamento da radiação solar para aquecimento do ambiente; a ventilação natural reduzindo a neces-

sidade de condicionamento do ambiente; o sombreamento dos envidraçados evitando o sobrea-

quecimento; o papel da orientação solar na eficiência energética do edifício; os edifícios energí-

voros; os edifícios energeticamente eficientes; a redução das emissões de dióxido de carbono 

(CO2), principal responsável pelo efeito estufa e aquecimento global; a utilização de energias re-

nováveis; a instalação de painéis solares térmicos; a geração de energia elétrica através da instala-

ção de painéis fotovoltaicos; os edifícios doentes; os edifícios saudáveis; a qualidade do ar inter-

no; a certificação energética dos edifícios; os sistemas e equipamentos “Classe A”; a certificação 

da sustentabilidade das edificações; a instalação de telhados verdes; a eficiência hídrica; o apro-

veitamento da água da chuva; o aproveitamento das águas residuais; a avaliação do impacto am-

biental; a preservação da biodiversidade; o desenvolvimento sustentável; a reurbin; o Estado 

Mundial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os rastros energéti-

cos deixados pelas consciências; a autoconscientização quanto ao impacto dos espaços construí-

dos a nível multidimensional; o passivo ambiental grupal multidimensional; a limpeza dos rastros 

energéticos negativos; as comunexes patológicas; as comunexes sadias; a reurbex; a autolucidez 

quanto às consequências da intervenção espacial a nível holocármico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC)–apli-

cação dos princípios da sustentabilidade; o sinergismo intervenção espacial–intervenção intra-

consciencial. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a implementação dos princí-

pios da sustentabilidade. 

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

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da herança seriexológica; a teoria da restauração evolutiva. 

Tecnologia: a técnica de projeto; a técnica do detalhismo; a técnica da construção sus-

tentável; a técnica da recolha seletiva de resíduos; a técnica de aproveitamento dos recursos na-

turais; a técnica da reurbanização; a técnica da atualização verponológica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Holocarmologia; o laboratório conscienciológico da Reurbexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Pense-

nologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; 
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o Colégio Invisível da Policarmologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisí-

vel da Serenologia. 

Efeitologia: o efeito ilha de calor; o efeito dos traços pessoais nas próprias intervenções 

espaciais; o efeito da recin na melhoria do espaço; o efeito halo ou em ricochete das manifesta-

ções conscienciais; o efeito do rastro energético das intervenções espaciais na conta-corrente 

holocármica. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas do estudo das verpons tecnológicas; as ne-

ossinapses resultantes de recins pessoais. 

Ciclologia: o ciclo da água; o ciclo do carbono; o ciclo de vida dos materiais; o ciclo 

virtuoso da intervenção cosmoética retroalimentando a vontade de atualização verponológica no 

exercício profissional; o ciclo erro-retratação; o ciclo de recomposição grupocármica; o ciclo 

amadorismo–profissionalismo holocármico. 

Enumerologia: a intervenção espacial autolúcida; a intervenção espacial materializada; 

a intervenção espacial qualificada; a intervenção espacial vivenciada; a intervenção espacial her-

dada; a intervenção espacial evolutiva; a intervenção espacial reurbanizadora. 

Binomiologia: o binômio custo-benefício; o binômio atitude cosmoética–tranquilidade 

íntima; o binômio intervenção cosmoética–responsabilidade holocármica; o binômio reurbins- 

-reurbex. 

Interaciologia: a interação mudança tecnológica–mudança social; a interação respeito 

pelo soma–respeito pela Terra enquanto ambientes receptáculos da consciência; a interação am-

biente natural respeitado–energia imanente preservada. 

Trinomiologia: o trinômio reeducação-pesquisa-intervenção. 

Polinomiologia: o polinômio cosmoética–tecnologias verdes–construção sustentável– 

–reurbin–rastro energético homeostático–reurbex. 

Antagonismologia: o antagonismo preservação ambiental / crescimento econômico de-

senfreado; o antagonismo foco no desempenho ambiental do edifício / foco no resultado estético 

do edifício. 

Paradoxologia: o paradoxo do menos poder ser mais. 

Politicologia: a política ambiental; a política de eficiência energética. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da ação e reação; a lei de causa e efeito; a lei 

da inseparabilidade grupocármica; a lei da interdependência consciencial; a legislação ambi-

ental. 

Filiologia: a ecofilia; a neofilia; a tecnofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a cognofobia. 

Sindromologia: a síndrome do hiperconsumismo; a síndrome do edifício doente. 

Maniologia: a ecomania; a mania ectópica de consumir produtos e tecnologias construti-

vas estrangeiras, inadequadas ao clima local. 

Mitologia: a queda do mito da inconsequência das ações humanas no ambiente; o mito 

da incompatibilidade entre crescimento econômico e preservação da Natureza; o mito da autor-

regeneração eterna da Natureza; o mito do alto custo de soluções amigas do ambiente. 

Holotecologia: a arquitetoteca; a holocarmaloteca; a desenhoteca; a verponoteca; a tec-

noteca; a urbanoteca; a ecoteca; a energoteca; a criativoteca; a reurbanoteca. 

Interdisciplinologia: a Pararreurbanologia; a Arquiteturologia; a Autodiscernimentolo-

gia; a Reciclologia; a Experimentologia; a Ecologia; a Intrafisicologia; a Urbanologia; a Cosmo-

visiologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Holocarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a consciên-

cia reciclofóbica; a consciência reciclofílica; a consciência neofílica; a conscin intermissivista;  

a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o ser desperto; o ser Se-

renão. 
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Masculinologia: o cidadão; o inquilino; o dono de casa própria; o arquiteto; o engenhei-

ro; o paisagista; o urbanista; o construtor; o assistente social; o cognopolita; o pararreurbanologis-

ta; o reurbanizador. 

 

Femininologia: a cidadã; a inquilina; a dona de casa própria; a arquiteta; a engenheira;  

a paisagista; a urbanista; a construtora; a assistente social; a cognopolita; a pararreurbanologista;  

a reurbanizadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sa-

piens interassistentialis; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sa-

piens reurbanisator; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minintervenção espacial cosmoética = a troca de lâmpada incandescente 

por lâmpada de LED; maxintervenção espacial cosmoética = a construção de residência ecológi-

ca; megaintervenção espacial cosmoética = a construção de Cognópolis aplicando os princípios  

e estratégias da sustentabilidade. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura arquitetônica; a cultura do respei-

to ambiental; a cultura do ser cosmoético; a cultura da maxifraternidade; a cultura do universa-

lismo; a cultura reurbanizadora. 

 

Teaticologia. Do ponto de vista da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 11 categorias de intervenções espaciais cosmoéticas, e as respectivas consequências posi-

tivas: 

01.  Antipoluentes: o controle das fontes de poluentes na utilização dos espaços. 

Consequência positiva: qualidade do ar interno mantido com reduzida necessidade de ven-

tilação mecânica evitando doenças nos ocupantes e promovendo o consumo eficiente de energia. 

 

02.  Arquitetura Bioclimática: a intervenção espacial em conformidade com o clima  

e local de implantação. 

Consequência positiva: conforto higrotérmico, lumínico e níveis de ventilação adequa-

dos com eficiente consumo de energia, reduzindo as emissões de CO2, gás de efeito estufa. 

 

03.  Biodiversidade: a intervenção consequente com a realização do projeto e da cons-

trução em consonância com estudo de impacto ambiental. 

Consequência positiva: preservação das espécies e equilíbrio dos ecossistemas. 

 

04.  Fontes alternativas de energia: a produção de energia a partir de fontes renováveis. 

Consequência positiva: consumo de energia de origem fóssil reduzido, contribuindo pa-

ra a redução da emissão de CO2, gás de efeito estufa. 

 

05.  Materiais baixo emissivos: a escolha e aplicação de materiais de construção, tintas, 

vernizes e mobiliário com baixo nível de emissão de poluentes. 

Consequência positiva: qualidade do ar interno evitando doenças nos ocupantes. 

 

06.  Materiais com baixa energia incorporada: a seleção e aplicação de materiais com 

baixo nível de energia incorporada (análise do ciclo de vida dos materiais). 

Consequência positiva: consumo eficiente de energia contribuindo para a redução da 

emissão de CO2, gás de efeito estufa. 
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07.  Produtos certificados: a seleção de produtos certificados com selo verde emitido 

por instituição normatizadora reconhecida. 

Consequência positiva: preservação do meio ambiente e da saúde das pessoas. 

 

08.  Recursos hídricos: a gestão sustentável dos recursos hídricos através da captação  

e do consumo eficiente. 

Consequência positiva: disponilibidade da água potável garantida à população terrestre. 

 

09.  Resíduos: a gestão dos resíduos através da redução do consumo, da reutilização, re-

ciclagem dos produtos e adequado descarte. 

Consequência positiva: disponibilidade dos recursos naturais garantida às gerações fu-

turas, em quantidade e qualidade. 

 

10.  Sistemas construtivos: a escolha de sistemas construtivos adequados e criteriosa-

mente executados evitando patologias na edificação, como aparecimento de bolor. 

Consequência positiva: qualidade do ar interno contribuindo para a prevenção de doen-

ças nos ocupantes. 

 

11.  Sistemas energeticamente eficientes: a utilização de equipamentos e sistemas de 

iluminação e climatização com elevada classe de eficiência energética (classe A). 

Consequência positiva: consumo eficiente de energia contribuindo para a redução da 

emissão de CO2, gás de efeito estufa. 

 

Interprisiologia. Do ponto de vista da Grupocarmologia, a qualidade dos rastros ener-

géticos deixados como herança pela conscin, conforme a Cosmoética das intervenções no espaço 

construído, ditará o nível de interprisão com o grupo evolutivo. 

Herança. Os resultados das ações levadas a cabo pelas conscins serão recebidos pelas 

mesmas em vidas futuras. Vale lembrar: somos antepassados de nós mesmos. 

Conscienciometrologia. Do ponto de vista da Conscienciometrologia, o nível de cosmo-

ética ambiental de cada consciência está relacionada à qualidade do rastro energético deixado por 

elas nos ambientes onde se manifesta. 

Serenologia. Pela Pensenologia, o rastro energético dos Serenões é homeostático, ao 

modo de antiestigmas ambientais, em função de extirparem energias conscienciais patológicas, 

residuais. 

Holomaturologia. Do ponto de vista da Holomaturologia, as consciências estão para  

o Serenão, assim como os edifícios atuais estão para a sustentabilidade. Nós buscamos o serenis-

mo, assim como o planejamento e a construção de edifícios e espaços urbanos atuais buscam  

a sustentabilidade, em direção ao Estado Mundial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a intervenção espacial cosmoética, indicados para a ex-

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

ressados: 

01. Arquitetura  Verde:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

02. Arquitetura  Reparadora:  Acertologia;  Neutro. 

03. Auteducabilidade:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

04. Blindagem  energética  de  ambientes:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

05. Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06. Desperdício:  Ecologia;  Nosográfico. 

07. Edificação  conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 
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08. Educação  Ambiental:  Reeducaciologia;  Neutro. 

09. Empreendedorismo  reurbanizador:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10. Empreendimento  sustentável:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11. Nível  da  interassistencialidade:  Interassistenciologia;  Neutro. 

12. Preponderância  da  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13. Saúde  ambiental:  Paraecologia;  Homeostático. 

14. Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15. Vida  ecológica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

TODA  INTERVENÇÃO  ESPACIAL  É  CONCRETIZAÇÃO  PEN-
SÊNICA  DA  CONSCIN.  TORNÁ-LA  COSMOÉTICA  DEPENDE  

DA  TEÁTICA  DE  PRINCÍPIOS  DA  SUSTENTABILIDADE   
EM  PROL  DA  EVOLUÇÃO  PLANETÁRIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem consciência do impacto multidimensional 

provocado pelas ações pessoais nos ambientes intrafísicos? Qual é a herança deixada nos espaços 

criados ou transformados por você, são rastros energéticos homeostáticos ou nosográficos? 

 
Bibliografia  Específica: 
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amanhã; 216 p.; 2 seções; 15 caps.; glos. 19 termos; 25 x 21,5 cm; br.; Dinalivro; Lisboa; Portugal; 2007; páginas 100  

a 110 e 118 a 209. 
2.  University College Dublin; Conselho de Arquitetos da Europa; Softech; & Associação Finlandesa de 

Arquitetos: Princípios e Práticas de Projeto para uma Arquitectura Sustentável (A Green Vitruvius); trad. Isabel Falcão 
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P. B. S. 
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I N T E R V E N Ç Ã O    E X T R A F Í S I C A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A intervenção extrafísica é o ato de intervir, por parte da consciex ampara-

dora de função intelectual, inspirando a conscin sensitiva, homem ou mulher, no desempenho de 

tarefa intelectual ou mentalsomática. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo intervenção vem do idioma Latim Imperial, interventio, “abono; 

fiança; garantia”  radical de interventum, supino de intervenire, “estar entre; sobrevir; assistir; en-

tremeter-se; ingerir-se; intervir; meter-se de permeio; embaraçar-se; impedir”. Surgiu no Século 

XV. O prefixo extra provém do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de”. O vocábulo físi-

co procede do mesmo idioma Latim, physicus, derivado do idioma Grego, physikós, “relativo  

à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Intervenção parapsíquica. 2.  Inspiração extrafísica. 3.  Amparo idea-

tivo extrafísico. 4.  Intercessão extrafísica. 5.  Paraintervenção. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo intervenção: 

desintervenção; desintervir; intervencionismo; intervencionista; intervencionística; intervencio-

nístico; intervenideira; interveniência; interveniente; interventiva; interventivo; interventor; in-

terventora; interventoria; intervindo; intervir; não-intervenção; não-intervencionismo; não-in-

tervencionista. 

Neologia. As 3 expressões compostas intervenção extrafísica, intervenção extrafísica 

perceptível e intervenção extrafísica imperceptível são neologismos técnicos da Interassistencio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Apedeutismo parapsíquico. 2.  Ignorância paraperceptiva. 3.  Anal-

fabetismo multidimensional. 

Estrangeirismologia: a coniunctio; o aparato sensorium; os paramicrochips; o Acopla-

mentarium; o Paraperceptarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassencoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às parapercepções inspiradoras e sugestões parapsíquicas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os parapensenes; a para-

pensenidade; os paralucidopensenes; a paralucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenida-

de; os neopensenes; a neopensenidade; a desgovernabilidade autopensênica pró-intrusões patoló-

gicas; a flexibilidade autopensênica pró-captação extrafísica produtiva. 

 

Fatologia: a importância do atributo da atenção dividida do professor humano, homem 

ou mulher; o atilamento consciencial; o dia de maior inspiração; o megafoco intrafísico da inter-

venção extrafísica. 

 

Parafatologia: a intervenção extrafísica; a intervenção de consciex; o intervencionismo 

parapsíquico; as interveniências extrafísicas, oportunas, providenciais e enriquecedoras; as inter-

ferências mentaissomáticas socorristas; a dissertação ou conferência ministrada a 2; a intervenção 

extrafísica quando a conscin está sozinha, isolada; a intervenção extrafísica quando a conscin está 

em grupo de debates; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energéti-

ca e parapsíquica pessoal; o fenômeno do extrapolacionismo parapsíquico parapedagógico; o due-

to mentalsomático paracérebro a paracérebro; a telepatia interdimensional; a sensibilidade im-

pressiva; a psicofonia discreta; a gratidão do professor ou professora aos amparadores extrafí-
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sicos; a parafenomenologia elucidativa no momento-chave evolutivo; a paraforça-tarefa irrom-

pendo nos episódios críticos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoparapsiquismo-Autocosmoética; o sinergismo 

consciex amparadora–conscin sensitiva. 

Principiologia: a teática do princípio da descrença; o princípio do “contra parafatos 

n o adiantam parargumentos”; o princípio cosmoético de objetivar o melhor para todas as cons-

ciências; o princípio cosmoético de respeitar os limites conscienciais; o princípio cosmoético de 

promover a elevação cosmoética dos holopensenes. 

Codigologia: o autoparapsiquismo aperfeiçoando o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das conotações em geral. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade; as técnicas de desenvolvimento do autoparapsi-

quismo; as técnicas paradiplomáticas de intervenção interconsciencial. 

Voluntariologia: o voluntário nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o paravolun-

tariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmovisiólogos; o Colégio Invisível da Parafe-

nomenologia. 

Efeitologia: os efeitos do fenômeno do extrapolacionismo; os efeitos das intervenções 

extrafísicas no direcionamento dos rumos da História da Terra; os efeitos dos antecedentes histó-

ricos multiplanetários no planejamento das intervenções extrafísicas abrangentes. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses geradas pelo parapsiquismo. 

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

psíquico coativação atributiva–paracoativação atributiva. 

Enumerologia: a paraintervenção óbvia; a paraintervenção sutil; a paraintervenção di-

reta; a paraintervenção indireta; a paraintervenção solicitada; a paraintervenção sistematizada;  

a paraintervenção supervisionada. 

Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio intenção-conotação. 

Interaciologia: a interação percepção-parapercepção; a interação percepto-paraper-

cepto; a interação fatos-parafatos; a interação fenômeno físico–fenômeno parapsíquico; a intera-

ção fenômeno físico–fenômeno parafisiológico; a interação loc intrafísico–loc extrafísico; a inte-

ração atuação profilática–atuação terapêutica; a interação foco de intervenção–predisposição  

à mudança. 

Crescendologia: o crescendo parafenomênico percepção da forma–interpretação do 

conteúdo; o crescendo interassistencial tacon-tares; o crescendo pesquisa física monovisiológi-

ca––pesquisa parapsíquica cosmovisiológica. 

Trinomiologia: o trinômio conexidade-conotação-concatenação; o trinômio avaliar-in-

formar-esclarecer; o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–parapercepções multidimen-

sionais; o trinômio diretrizes-medidas-metas; o trinômio necessidade-prioridade-oportunidade;  

o trinômio aqui-agora-já. 

Polinomiologia: o polinômio percepção-Percepciologia-parapercepção-Parapercepcio-

logia. 

Antagonismologia: o antagonismo sensações orgânicas / percepções parapsíquicas;  

o antagonismo conotação parapsíquica / conotação eletronótica; o antagonismo conotação para-

psíquica cosmoética / conotação parapsíquica baratrosférica; o antagonismo conotação parapsí-

quica mentalsomática / conotação parapsíquica psicossomática; o antagonismo hora de intervir 

/ hora de se abster; o antagonismo omissão superavitária / omissão deficitária. 

Paradoxologia: o paradoxo das intervenções extrafísicas onipresentes despercebidas 

pela maioria dos componentes da população terrestre; o paradoxo do Hércules supersensitivo 

parapsíquico. 
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Politicologia: as parapolíticas das paraintervenções interassistenciais; a lucidocracia;  

a parapsicocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao autoparapsiquismo; a suplantação das 

leis da Física Eletronótica; a lei de ação e reação; a lei do retorno. 

Filiologia: a parapsicofilia. 

Sindromologia: o desvirtuamento conteudístico da paraintervenção na síndrome de Swe-

denborg. 

Mitologia: o infantilismo mitológico da angelologia. 

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

rafenomenoteca; a pedagogoteca; a sinaleticoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Comunicologia; a Parapercepciologia;  

a Reeducaciologia; a Verponologia; a Parafenomenologia; a Extrafisicologia; a Intrafisicologia;  

a Conotaciologia; a Associaciologia; a Vinculologia; a Conexologia; a Comunicologia; a Autocri-

teriologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a consciex amparadora; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o codocente extrafísico manifesto; o paraconsultor. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a codocente extrafísica manifesta; a paracon-

sultora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens extraphysinterventor; o Homo sapiens parapsychicus;  

o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens energovibratorius;  

o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens proexologus; o Homo 

sapiens polymatha; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens comparticipans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: intervenção extrafísica perceptível = a inspiração promovida pela cons-

ciex amparadora de função intelectual e captada perfeitamente pela conscin sensitiva veterana; in-

tervenção extrafísica imperceptível = a inspiração promovida pela consciex amparadora de função 

intelectual e passada despercebida pela conscin sensitiva jejuna. 

 

Culturologia: a cultura da Parapercepciologia. 
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Taxologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

7 categorias de intervenções extrafísicas promovidas por amparadores de função intelectual, cul-

tural ou mentalsomática: 

1.  Aparte. A intervenção extrafísica introduzida com justeza no aparte técnico à palestra 

do conferencista. 

2.  Debate. A intervenção extrafísica encaixada com exatidão no argumento e captada 

pelo debatedor no acalorado da discussão. 

3.  Discurso. A intervenção extrafísica implantada com lógica, ao modo de pérola negra,  

no discurso de improviso e captada pelo orador sensitivo. 

4.  Docência. A intervenção extrafísica enxertada com inteligência no desenvolvimento 

da aula do professor parapsiquista. 

5.  Indagação. A intervenção extrafísica inserida na pergunta dilemática do aluno, calou-

ro, tenepessista. 

6.  Questionário. A intervenção extrafísica embutida na questão do teletertuliano situado 

no outro continente. 

7.  Tese. A intervenção extrafísica incrustada, qual joia racional, na dissertação captada 

pelo defensor da tese complexa. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a intervenção extrafísica, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Auto-herança  parapsíquica:  Seriexologia;  Homeostático. 

04.  Codesaparecimento  dessomático:  Dessomatologia;  Neutro. 

05.  Despertamento  parapsíquico  precoce:  Parapercepciologia;  Neutro. 

06.  Fenomenalidade:  Fenomenologia; Neutro. 

07.  Fenomenologia  holossomática:  Parafenomenologia;  Neutro. 

08.  Fenômeno  projetivo  ambivalente:  Parafenomenologia;  Neutro. 

09.  Irrompimento  do  psicossoma:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

10.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 

11.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

13.  Paramicrochip:  Paratecnologia;  Homeostático. 

14.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Sinalizador  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

AS  INTERVENÇÕES  EXTRAFÍSICAS  SADIAS  PRECISAM  

SEMPRE,  RACIONALMENTE,  SER  CAPTADAS  COMO  EMIS-
SÕES  DOS  INFLUXOS  DAS  TAREFAS  DE  ESCLARECIMEN-

TO  DOS  AMPARADORES  EXTRAFÍSICOS  DE  FUNÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, percebe, repara, capta e emprega as inspirações 

dos amparadores extrafísicos quando exerce a docência conscienciológica? Percebe a fluência das 

intervenções amparadoras, consecutivas, além das próprias ideias? 
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I N T R A C O N S C I E N C I A L I D A D E    P A R A J U R Í D I C A  
( P A R A D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A intraconsciencialidade parajurídica é a condição da conscin ou consciex 

lúcida, fundada no superdiscernimento multidimensional, retilinearidade ortopensênica e megafra-

ternidade teática, a partir do conhecimento, reconhecimento, paraconhecimento, memória ou retro-

memória de parafatos, fatos, holobiografias e biografias de si e das consciências em geral, propici-

adores do autoparajulgamento pleno, integral e exato. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo intra vem do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior de; no 

intervalo de”. Surgiu no Século XII. O termo consciência deriva também do idioma Latim, cons-

cientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; 

senso  ntimo”  e este do verbo conscire “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. 

O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermédio de  para além de”. 

O vocábulo jurídico procede do idioma Latim, juridicus, “relativo   administração da justiça; 

jurídico”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Intraconsciencialidade evoluciológica. 2.  Intraconsciencialidade uni-

versalista. 3.  Intraconsciencialidade parajusticiológica. 

Cognatalologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo jurídico: 

antijuridicidade; antijurídico; antiparajuridicidade; judicativo; judicatório; juridicidade; jurídi-

co; juridicoteca; jurisconsulto; parajuridicidade; parajurídico; Parajuridicologia; parajuriscon-

sulto. 

Neologia. As 4 expressões compostas intraconsciencialidade parajurídica, intraconscien-

cialidade parajurídica mínima, intraconsciencialidade parajurídica mediana e intraconscienciali-

dade parajurídica máxima são neologismos técnicos da Paradireitologia. 

Antonimologia: 1.  Extraconsciencialidade parajurídica. 2.  Interconsciencialidade para-

jurídica. 3.  Policonsciencialidade parajurídica. 4.  Intraconsciencialidade jurídica. 

Estrangeirismologia: a condição paradireitológica do build to suit; a ultima ratio da au-

toconsciencialidade; o feeling; a apex mentis; o background autovivencial na Direitologia; o Inten-

tionarium; a open mind pessoal cosmovisiológica; o alter ego justíssimo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento parajurídico aplicado à holobiografia pessoal e grupal. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Autoparajulga-

mento: megadecisão cosmovisiológica. 

Proverbiologia. Eis 2 provérbios latinos relacionados ao assunto: – Caecus non judicat 

de colore (O cego não julga a respeito das cores). Quod non est in actis non est in mundo (O que 

não está nos autos não está no mundo). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da justiça plena; o materpense paradireitológico;  

o holopensene evolutivo da transafetividade; a ortopensenidade aplicada ininterrupta e teaticamen-

te; o ato de pensenizar sadiamente quanto aos princípios conscienciais; os cosmopensenes; a cos- 

mopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenida-

de; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ne- 

xopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a autopensenização mul-

tidimensional; a extrapolação pensênica; as manifestações autopensênicas ordenadas. 
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Fatologia: a reciclagem moral; a intencionalidade cosmoética; o autojuízo crítico; a auto-

centragem cosmoética; a nudez cosmoética; a autocoerência assentada na bússola consciencial cos-

moética; a Conscienciocentrologia Prática; o ius radicalizado na intraconsciencialidade; o regaço 

da equidade; a justiça imanente intraconsciencial; a autotaquirritmia prática; a capacidade de ante-

ver problemas e deslealdades mantendo o otimismo cosmoético e a anticonflitividade; a intracons-

ciencialidade dominada pela imaginação e evocações espúrias; a envergadura da toga intrafísica 

transitória refletindo o nível da consciencialidade do magistrado; a equanimidade intraconscien-

cial; o agente megaconvergente dos fatos, parafatos e cosmossínteses; o julgamento intraconscien-

cial com base no livre arbítrio e no valor cosmoético da intenção; o descarte da moralidade estéril; 

o descarte definitivo do eixo intraconsciencial das noções vagas; o descarte intraconsciencial da 

verdade formal na condição de hipótese desafiadora aos jurisprudentes do futuro. 

 

Parafatologia: a intraconsciencialidade parajurídica; a essência da Parajustiça; a autovi-

vência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a pa-

raxialidade do eixo consciencial; a descoberta a partir do desenvolvimento da intraconsciencialida-

de parajurídica dos corolários, princípios e leis do Cosmos; o paraconhecimento integral da pró-

pria origem e dos desdobramentos vitais da consciência; o âmago consciencial megaequilibrado;  

a fecundação dos constructos parajurídicos; a lucidez paracerebral das manifestações sincrônicas; 

o templo das ideias parajurídicas imutáveis; o foro intraconsciencial da Parajustiça; o centro da ul-

tima ratio parajurídica; o paradiscernimento instantâneo das autorrealidades conscienciais; a para-

percepção hábil e instantânea do lado oculto de comportamentos insuspeitos; o predomínio do pa-

racérebro sobre o cérebro; o autoparajulgamento ocorrendo no ápice do paracérebro; a parajustiça 

plena aplicada silenciosamente sem a necessidade de Paratribunais; o Estado Mundial vivenciado 

intraconsciencialmente; as intraconsciencialidades parajurídicas dos componentes do Colégio Invi-

sível dos Serenões; o mentalsoma criador livre da Consciex Livre. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo consciência parajurídica–paracérebro parajurídico;  

o sinergismo descrenciológico autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento;  

o sinergismo dos detalhes holobiográficos; o sinergismo intraconsciencial; o sinergismo catalítico 

evolutivo; o sinergismo holopensênico; o sinergismo autorreflexão taquirrítmica–ponderação– 

–determinação imediata; o sinergismo ortocognição-ortopensenização-ortoconduta; o sinergismo 

das parajurisprudências afins. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da megafraternidade; o prin-

cípio autoparapsíquico “contra parafatos n o h  parargumentos”; o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP); o princípio da exclusividade da conteudística consciencial; o princípio da hipera-

cuidade “manter os pés sobre a rocha e o mentalsoma no Cosmos”; o princípio fundamental da 

realidade; o princípio da adaptabilidade da consciência; os princípios do Estado Mundial; os 

princípios do Paradireito; o princípio da empatia evolutiva; o princípio diretor da consciência pa-

radireitológica; o princípio da autevolução ser a autodepuração cosmoética da pensenosfera pes-

soal; o princípio da autopensenização ininterrupta; o princípio da omninteratividade cósmica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) ajuizando o exame da concausalida-

de extrafísica; o código de exemplarismo pessoal fundamentado no vade mecum das leis cósmicas; 

o código grupal de Cosmoética (CGC) demonstrando o materpensene do grupo nos códigos evolu-

tivos dos componentes; a imposição da pesquisa do código de valores pessoais; o código de para-

valores pessoais; o codex subtilissimus pessoal aplicado à tenepes e à ofiex; o codex subtilissimus 

grupal; o código pessoal prático de autoprecedentes parajurídicos. 

Teoriologia: a teoria do Homo sapiens serenissimus; a teoria da autoconsciencialidade 

cosmoética avançada; a teoria do paracérebro; as teorias do Direito; a teoria do Paradireito. 

Tecnologia: a técnica do ajuizamento pessoal; a técnica da tábula rasa; a técnica da au-

torreflexão de 5 horas; a técnica das autodecisões lógicas aplicadas; a técnica de viver em paz 

consigo mesmo; a técnica do detalhismo; as técnicas conscienciométricas esquadrinhando as cons-
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ciências; os paraconstructos-chave na Paratecnologia judiciária; a Paratecnologia da macrosso-

maticidade; a paratécnica da ofiex. 

Voluntariologia: o voluntariado teático jurídico; o voluntariado parajurídico; o volunta-

riado da advocacia pro bono cosmoética na Socin. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; 

o laboratório conscienciológico da Cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico Serena-

rium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Magistrados; o Colégio Invisível da Paradireitolo-

gia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio In-

visível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito da geração das leis cósmicas a partir da intraconsciencialidade para-

jurídica de consciexes evoluídas. 

Neossinapsologia: a conquista teática das neossinapses paradireitológicas; as neossinap-

ses paradireitológicas acrescentando neoparajurisprudências ao ementário intraconsciencial. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo autexame-auto-

pesquisa-autoconhecimento. 

Enumerologia: a consciência do magistrado antiprofissional; a consciência do magistra-

do direitológico; a consciência do magistrado heteroperdoador; a consciência do magistrado tene-

pessista; a consciência do magistrado ofiexista; a consciência do magistrado teleguiado autocrí-

tico; a consciência do paramagistrado evoluciólogo. 

Binomiologia: o binômio autojurisprudência (casuística)-autoparajurisprudência (para-

casuística); o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio abordagem intrafísica– 

–abordagem extrafísica; o binômio serenidade-benignidade; o binômio autoconteúdos irrevela-

dos–autoconteúdos explicitados; o binômio autocriticidade sincera–autoincorruptibilidade. 

Interaciologia: a omninteração; a interação holomemória-holobiografia-holocarma;  

a interação Fatuística-Parafatuística; a interação autoconsciente com o fluxo das manifestações 

justas, retas e íntegras do Cosmos. 

Crescendologia: o crescendo autadaptação-autampliação-autocriação das leis cósmi-

cas; o crescendo evolutivo de refinamento cosmoético da autoconsciencialidade; o crescendo dos 

efeitos às causas. 

Trinomiologia: o trinômio verdade formal–verdade real–verdade multidimensional;  

o trinômio retrofatos-fatos-parafatos; o trinômio Holobiografia-Holomnemônica-Parageneticolo-

gia; o trinômio autovalores-autotrafores-autocosmoética; o trinômio extensão-profundidade-den-

sidade. 

Polinomiologia: o polinômio cérebro-paracérebro-mentalsoma-consciência; o polinômio 

vivenciar-ajuizar-refletir-definir; o polinômio analisar-sintetizar-fundamentar-julgar. 

Antagonismologia: o antagonismo precipitação / ajuizamento; o antagonismo factóide / 

fato; o antagonismo autocrítica / dogmática; o antagonismo aparência / essência; o antagonismo 

densidade consciencial / superficialidade consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo de o intermissivista pedir justiça para si enquanto deveria 

distribuir justiça a partir de si. 

Politicologia: a cosmocracia plena; a megalucidocracia; a paradireitocracia. 

Legislogia: as autoleis paradireitológicas compondo a Parapandectologia; a lei do mai-

or esforço evolutivo qualificando os autoconteúdos. 

Filiologia: a criticofilia; a conteudofilia; a intraconscienciofilia; a paracerebrofilia; a pa-

radireitofilia; a mnemofilia; a julgamentofilia. 

Fobiologia: a evoluciofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da patopensenidade; a síndrome do ansiosismo. 

Maniologia: a sinistromania. 

Mitologia: a busca da exclusão dos mitos, preconceitos, convencionalismos e dogmas;  

o mito do “n o julgar para n o ser julgado”; o mito da Justiça Cega. 
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Holotecologia: a paradireitoteca; a juridicoteca; a cosmoeticoteca; a neuroteca; a cogno-

teca; a mentalsomatoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Intraconscienciologia; a Mentalsomatologia;  

a Holomaturologia; a Mnemossomatologia; a Autopesquisologia; a Paracosmoeticologia; a Poli-

carmologia; a Evoluciologia; a Serenologia; a Liberaciologia; a Autoparapercucienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a consciex lúcida; a Consciex Livre. 

 

Masculinologia: o paradireitólogo; o intermissivista lúcido; o magistrado lúcido; o para-

percepciologista; o agente retrocognitor; o extrapolacionista; o teleguiado autocrítico; o evolució-

logo; o Serenão. 

 

Femininologia: a paradireitóloga; a intermissivista lúcida; a magistrada lúcida; a paraper-

cepciologista; a agente retrocognitora: a extrapolacionista; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; 

a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens intrassomaticus; o Ho-

mo sapiens globalis; o Homo sapiens cosmicus; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens 

teleguiatocriticus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus; a Consciex li-

bera. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: intraconsciencialidade parajurídica mínima = a da minipeça consciencial 

do maximecanismo evolutivo colaborando e efetivando o reencontro oportuno dos irmãos gêmeos 

idênticos separados ao nascer; intraconsciencialidade parajurídica mediana = a da minipeça cons-

ciencial do maximecanismo evolutivo colaborando e efetivando o reencontro oportuno de grupos 

evolutivos do passado; intraconsciencialidade parajurídica máxima = a da minipeça consciencial 

do maximecanismo evolutivo sustentadora da Central Extrafísica da Paradireitologia. 

 

Culturologia: a cultura da autorreflexão; a Paraculturologia da Intraconscienciologia;  

a Paraculturologia da conformidade às paraleis. 

 

Harmonia. A inteligência evolutiva (IE) dança conforme a música harmônica do Cos-

mos. 

Reeducação. O desenvolvimento da intraconsciencialidade parajurídica pode colaborar  

com a reeducação consciencial sob o prisma da adaptabilidade das consciências mais lúcidas às 

leis do Cosmos. 

Descrenciologia. O mais lógico para o intermissivista é procurar, a partir do princípio  

da descrença, conhecer e vivenciar as leis cósmicas, esforçando-se em iniciar o desenvolvimento 

da intraconsciencialidade parajurídica no aqui e agora da vivência cognopolitana e posteriormente 

apresentar condições cosmoéticas de liderança interassistencial na próxima intermissão. 

 

Adaptabilidade. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabéti-

ca, 3 técnicas colaborando com o desenvolvimento inicial da intraconsciencialidade parajurídica  

e autadaptabilidade da conscin ao fluxo do Cosmos: 

1.  Autorrealismo. A aplicação técnica do autorrealismo consciencial máximo a partir de 

3 vertentes basilares: a Autoconscienciometria (Codigologia), o autoparapsiquismo lúcido (auto-

conscientização multidimensional) e a autopolimatia (pangrafia; verpons). 

2.  Evoluciólogo. O estudo teórico, teático e parateático da personalidade do evolució-

logo. 
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3.  Serenão. A desmitificação do modelo evolutivo da Conscienciologia a partir da assun-

ção da autogenialidade funcional e interassistencial rumo à memorável entrevista com o Serenão, 

vivenciando, na prática, o contraponto paraolhos do pré-serenão–paraolhos do Serenão. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, o desenvolvimento da intraconscienciali-

dade parajurídica pode colaborar com a funcionalidade prática de, por exemplo, 10 perfis consci-

enciais, intra ou extrafísicos, descritos em ordem alfabética: 

01.  Paradiplomata: a teática do Paradireito. 

02.  Paradvogado: os expedientes taquirrítmicos; a defesa dos assistidos a partir da inte-

rassistência fraterna. 

03.  Parafilósofo: o fulcro teático dos princípios cosmoéticos e leis paradireitológicas. 

04.  Parajurisprudente: o descortínio da Parajurisprudência Poliplanetária. 

05.  Paramagistrado: o julgamento extrafísico; a paracosmovisão. 

06.  Paraprocessólogo: a cosmovisão das etapas pormenorizadas do fluxo do Cosmos. 

07.  Paraprospectólogo: o megaconhecimento da seriéxis. 

08.  Parassociólogo: o conhecimento homem a homem dos componentes do grupo evolu-

tivo e do modus operandi grupal. 

09.  Paratécnico judiciário: a aplicação teática das paratécnicas de acareação e transmi-

gração. 

10.  Parauditor evolutivo: a Parainventariologia das retrocognições dos assistidos. 

 

Taxologia. A Paradireitologia pode ser racionalmente abordada por intermédio de 4 sub-

divisões técnicas ou segmentos teáticos e objetivos, entrosadas com especialidades consciencio-

lógicas afins, dispostas em ordem funcional: 

1.  Intraconsciencialidade parajurídica. As pesquisas do microuniverso intraconscien-

cial parajurídico relacionadas aos estudos da Paracerebrologia e Paradireitologia. 

2.  Extraconsciencialidade parajurídica. As pesquisas do exterior ao microuniverso in-

traconsciencial parajurídico relacionadas aos estudos da Parapoliticologia, Paraestadisticologia  

e Paradireitologia. 

3.  Interconsciencialidade parajurídica. As pesquisas do microuniverso intraconscien-

cial parajurídico manifestando-se em outras consciências relacionadas aos estudos da Paradiplo-

macia e Paradireitologia. 

4.  Policonsciencialidade parajurídica. As pesquisas do microuniverso intraconsciencial 

parajurídico manifestando-se em múltiplas dimensões relacionadas aos estudos da Extraterrestrio-

logia, Heuristicologia e Omniparadireitologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a intraconsciencialidade parajurídica, indicados para a ex- 

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

sados: 

01.  Ajuizamento  pessoal:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Ancoragem  consciencial  íntima:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

03.  Aparecimento  dos  evoluciólogos:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autodepuração  refinada:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

05.  Autorrealidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

06.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

07.  Conscienciologia  Profunda:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

08.  Conteúdo  da  consciência:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

09.  Evoluciologia:  Pensenologia;  Homeostático. 

10.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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11.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Paracerebrologia:  Holossomatologia;  Homeostático. 

13.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Paralegislogia:  Paradireitologia;  Homeostático. 

 

A  INTRACONSCIENCIALIDADE  PARAJURÍDICA  DO  HOMO  

SAPIENS  SERENISSIMUS  É  A  ENCICLOPÉDIA  DAS  PERMA-
NÊNCIAS  PARALEGAIS  ABSTRATAS  DO  COSMOS,  DE-

SAFIANDO  OS  PESQUISADORES  DA  PARADIREITOLOGIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem desenvolvendo a intraconsciencialidade pa-

rajurídica? Quais paracasuísticas compõem o Manual Teático Paradireitológico Pessoal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Miranda, Francisco Cavalcanti de; A Moral do Futuro; pref. José Veríssimo; XII + 276 p.; 3 caps.; 15 no-

tas; 30,5 x 28,5 cm; enc.; Editora F. Briguiet; Rio de Janeiro, RJ; 1913; páginas 57 a 62. 
2.  Picard, Edmond; O Direito Puro (Le Droit Pur); pref. Luís Fernando Lobão Morais; revisor e trad. Afonso 

Celso Rezende; 320 p.; 22 caps.; 4 ilus.; 60 notas; 23 x 16 cm; enc.; Editora Romana; Campinas, SP; 2004; páginas 312 a 316. 

3.  Ulman, Karla; Intraconsciencialidade Parajurídica; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11; S-2; 
Seção: Painel; 1 E-mail; 10 enus.; 1 tab.; 6 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciolo-

gia (CEAEC); Julho, 2007; páginas 88 a 92. 

4.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação Internacional do Centro 
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 

903 a 982. 

 

K. U. F. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13353 

I N T R A C O N S C I E N C I O L O G I A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Intraconscienciologia é a Ciência aplicada ao estudo embasado plenamen-

te nas manifestações centradas no âmago ou no regaço mais inerente da intraconsciencialidade, 

quando a consciência (conscin ou consciex) emprega o máximo dos potenciais dos atributos men-

taissomáticos mais recônditos, inseridos no microuniverso consciencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo intra vem do Latim, intra, “dentro de; no interior de; no intervalo 

de”. Surgiu no Século XII. O termo consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, 

“conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso 

 ntimo”  e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento 

de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; 

tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência da intraconsciencialidade. 2.  Ciência da Conscienciologia 

Interna. 3.  Pesquisa das faculdades nucleares da consciência. 4.  Estudo das megassubjetividades 

da consciência. 

Neologia. Os 3 vocábulos Intraconscienciologia, Minintraconscienciologia e Maxintra-

conscienciologia são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Extraconscienciologia. 2.  Interconscienciologia. 3.  Ciência da ex-

traconsciencialidade. 4.  Ciência da Conscienciologia Externa. 5.  Estudo das objetividades da 

consciência. 

Estrangeirismologia: o feeling. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a complexidade do ato de pensenizar; a autopensenização; os autopense-

nes; a autopensenidade. 

 

Fatologia: os atributos cerebrais; a intelecção; a inteligência, propriamente dita; a auto-

consciência; a elaboração mentalsomática; o autodiscernimento; o autojuízo crítico; a criticidade; 

a autocrítica; a heterocrítica; a intracoerência; a hiperacuidade; a razão; o raciocínio; a cognição:  

a compreensão; as funções mentais; as questões da mente; a imaginação capaz de respeitar a rea-

lidade; a natureza ilusória da objetividade; as potencialidades intraconscienciais; a construção 

mental; a propensão pessoal; a motivação não expressa verbalmente; a autolucidez; a agudez;  

a recuperação dos cons; a associação; a abstração; a argumentação; a autoconcentração; a auto-

conscientização; a priorização; a focalização; a holomemória; a retenção; a fantasia; a paraimagi-

nação; a megarreflexão; a intuição; a interioridade; a intraconsciencialidade; a energização; a inte-

ratividade; a engenhosidade; a inventividade; o subjetivismo; a psique; o recolhimento íntimo;  

o taquipsiquismo; a autotaquirritmia; o pensamento; a ideia; a racionalização simples e complexa; 

a psicossomaticidade; a emoção; o sentimento; o desejo; a afetividade; a hololucidez. 

 

Parafatologia: a paraperceptibilidade; o parapsiquismo; a omnipercepção. 

 

III.  Detalhismo 

 

Enumerologia: a consciência; a inteligência; a razão; a autopensenização; a sabedoria;  

o autojuízo; o autodiscernimento. A autopensenização; a palavra mental; a palavra interior; o mo-

nólogo interior; o solilóquio; o fluxo da consciência; a introspecção; a autorreflexão. 
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Interaciologia: a interação convergência–divergência; a interação ponto de partida– 

–ponto de chegada. 

Filiologia: a intraconscienciofilia. 

Holotecologia: a egoteca; a potencioteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Intraconscienciologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia;  

a Mnemossomatologia; a Autopesquisologia; a Autodiscernimentologia; a Autotaquirritmologia; 

a Autopriorologia; a Raciocinologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin; a consciex. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intrassomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Minintraconscienciologia = a pesquisa do devaneio (sonho, Onirismo); 

Maxintraconscienciologia = a pesquisa da serendipitia (verpon, Heuristicologia). 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, a Conscienciologia pode ser racionalmente 

abordada por intermédio de 5 subdivisões técnicas ou segmentos teáticos e objetivos, aqui dispos-

tos 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. 

 

Caracterologia. Como esclarece a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem 

funcional, 10 disciplinas intracerebrais dentro do universo da Intraconscienciologia, conjugadas, 

convergentes, interdependentes e dispostas na ordem natural ou funcional do surgimento, na con-

dição de fulcros compondo a complexificação das realidades estruturais mais íntimas, ao modo da 

cosmovisão interior do microuniverso ou reconditório consciencial: 

01.  Paracerebrologia: Holossomatologia; o paracérebro pessoal; o conscienciocentro- 

-ápice do governo central (apex mentis) da consciência; o conceptáculo da consciência; a derra-

deira entranha; o eucentrismo; a partícula invisível inteligente; a radix da interioridade; a ultres-

sência; a razão da existência da consciex; a razão da existência da conscin. 

02.  Pensenologia: Mentalsomatologia / Psicossomatologia / Energossomatologia / Ima-

gisticologia / Onirologia; o autopensene gerado pelo paracérebro; a nascente da autopensenidade;  

o moto-perpétuo da ideia; a elaboração do pensamento; o mecanismo da intelecção; o sentimento; 

a paraimaginação; a Imagística dependente do psicossoma; a energia consciencial; a holochacrali-

dade conectada ao psicossoma; a fecundação complexa dos constructos. 

03.  Memoriologia: Holomnemônica / Mnemônica / Mnemossomatologia; a memória;  

a retenção dos fatos e parafatos potencializando a autopensenidade; o jogo da imaginação com  

a memória; o rastreamento mental; a introspecção; a previsão. 

04.  Voliciologia: a vontade atuante na autopensenidade potencializada; o motor de ar-

ranque da vontade; o maior poder da consciência; a força mais abrangente; a alavanca conscien-

cial; o centro do querer; o núcleo do desejo. 
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05.  Intencionologia: a intenção real qualificando a natureza da autopensenidade o tem-

po todo; a aspiração; o planejamento; a verdadeira caixa preta da consciência; o ponteiro cons-

ciencial; o foco da lucidez; o indicador da bússola consciencial; o prumo do destino; a compara-

ção; a associação; a bissociação; a estratégia teórica ou autopensênica. 

06.  Concentraciologia: a concentração mental; a atenção fixada; a focalização; a luci-

dez; a atenção dividida multifocal; o controle mental; o megafoco; a sustentação no megafoco 

final. 

07.  Discernimentologia: Caracterologia / Cosmovisiologia / Taxologia; o autodiscerni-

mento qualificando a autodecisão; o motor da evolução consciencial; a discriminação; o cotejo;  

o paralelismo; a associação; a demonstração de saber distinguir o bom do péssimo nas decisões 

pessoais; o ponto crucial de equilíbrio; a apreensão; a compreensão; o processamento do conheci-

mento; a autocognição; o autojuízo crítico; a hiperacuidade pessoal; os questionamentos; a cos-

movisão. 

08.  Criteriologia: Estilística; o critério pessoal qualificando o autodiscernimento; a ma-

turidade cosmoética do megadiscernimento da consciência; a hiperacuidade; a avaliação. 

09.  Priorologia: a qualificação do ato a ser executado no tempo e no espaço; o questio-

namento; a consciência preparada, intraconsciencialmente (Microcosmo), para as manifestações 

externas, extracerebrais, no Cosmos (Macrocosmo); o continuísmo consciencial evolutivo. 

10.  Decidologia: Definologia / Teaticologia; o 1% da teoria; a autodecisão teórica obje-

tivando a intenção real; o aparecimento da aspiração pessoal ou da autodeterminação da intenção; 

o impulso vital interativo desencadeante. 

 

Cosmovisão. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, na ordem alfabética, 100 expressões 

multiculturais com as quais a Humanidade vem tentando expor as realidades estruturais, intra-

conscienciais ou afins, mais profundas, íntimas e assemelhadas, dispostas, aqui, com a finalidade 

de ampliar a cosmovisão interior do microuniverso consciencial da conscin reciclante, ao migrar 

evolutivamente do belicismo milenar para a pacificidade recente: 

01.  Ab initio: o ab ovo; o élan vital. 

02.  Ab intra: a fecundação dos constructos. 

03.  Ádito: o aditículo do ser (ente). 

04.  Alfa: o alfa-ômega. 

05.  Alter ego: o superego; o supereu; o ente; o seiende. 

06.  Âmago: a gema da personalidade. 

07.  Anima: a alma; o animus; o alento inicial; o sopro animador; o pneuma. 

08.  Apex mentis: o ápice do paracérebro; o pináculo da autocerebralidade. 

09.  Arcano: o muito secreto; o secretíssimo; a caixa preta consciencial. 

10.  Assimetria matricial: a megacentelha geradora. 

11.  Atrator fulcral: o destino das cosmossínteses; a megaconvergência. 

12.  Autoconsciencialidade: a ultima ratio. 

13.  Autopensenidade nuclear: a nascente da pensenidade; o start; o turning point. 

14.  Célula-máter: a molécula-máter. 

15.  Centríssimo: o centríolo; o circuncentro; o ortocentro; o centro gravitacional super-

lativo da personalidade. 

16.  Cerne: o core; o crux; o profundo centrípeto; o veio principal. 

17.  Clímax: o zênite evolutivo; o nec plus ultra. 

18.  Conceptáculo: o filão mestre. 

19.  Conscienciocentro: a concentricidade; o metacentro. 

20.  Diretriz: o fundamento da autodeterminação; o norte consciencial; a linha mestra. 

21.  Égide: a base do ser cósmico. 

22.  Ego: o eu pensante; o eucentrismo; a consciência; o self. 

23.  Eixo: o axis fixo; o axis-mundi; o uniaxial; o eixo polar; o eixo vital; o meio do con-

teúdo; a espinha da consciência; o axípeto máximo. 

24.  Entranhadíssimo: a derradeira entranha. 
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25.  Epicentro: o epicentrículo; o epicentrismo. 

26.  Espiritu: o espírito; a partícula invisível inteligente. 

27.  Essência do ser: o essencial; a essencialidade; a ultressência; o seio; a wesen. 

28.  Esteio: o espigão; o pilar do continuísmo autevolutivo. 

29.  Fiel da balança: do autodiscernimento; o prumo; o ponto de equilíbrio. 

30.  Fio da meada: da holobiografia. 

31.  Foco: a focagem; a abordagem prioritária; o foco-chave; o megafoco da consciência. 

32.  Fulcro: a síntese supercompactada. 

33.  Galadura: a gala da conscin; a codificação paragenética. 

34.  Generatriz pensênica: a força geratriz da vida. 

35.  Homo sapiens sapiens: o em si. 

36.  Impulso vital: a impulsão desencadeante; o dínamo vital. 

37.  Incorporeidade prática: o próprio ser. 

38.  Individualidade: o indivíduo; o homem; a mulher. 

39.  Indivisibilidade prática: a atomicidade consciencial; a última partícula; o indecom-

ponível. 

40.  Inerentíssimo: a inerência derradeira; o recesso; o regaço. 

41.  Inner: o innermost. 

42.  Inteligência: a razão; a cachemônia; o centro do intelecto. 

43.  Intimíssimo: o muito íntimo; o íntimo absoluto; o imo; a intimidade visceral. 

44.  Intrinsecabilidade: a antinércia do cosmícola. 

45.  Locus da megalopsiquia: a cabine de comando da personalidade. 

46.  Matéria-prima: a verdadeira antimatéria. 

47.  Materpensene: a causa causorum; a megacausação. 

48.  Matriz da intencionalidade: a primeira reação. 

49.  Maximum: o ponto máximo de massa mínima. 

50.  Medula: o mundo interno. 

51.  Megalocus: o bunker consciencial. 

52.  Meganúcleo: o núcleo pontual; o núcleo pensenizador; o uninucleado. 

53.  Megavórtice: das energias conscienciais (ECs); o centro vital. 

54.  Miolo: a intraestrutura consciencial. 

55.  Mó evolutiva: a enteléquia; a essência da alma. 

56.  Mônada-mor: a centelha omninteligente. 

57.  Motopropulsor vital: o ponto de partida. 

58.  Motor: o moto-contínuo; o moto-perpétuo; a dinâmica da vida. 

59.  Nicho íntimo: o escaninho mais interior. 

60.  Nó: o nó vital; o nó górdio básico; o busílis; o númeno. 

61.  Olho do furacão: pessoal. 

62.  Origem: a fonte primeva. 

63.  Ovário: o óvulo; o ovo; o unigênito. 

64.  Pedra fundamental: a pedra angular; a pedra filosofal; o cornerstone; o prote hyle. 

65.  Penetralia mentis: a sede do nous. 

66.  Plasma primordial: o protoplasma. 

67.  Polo: o unipolo; o polo cognitivo. 

68.  Ponteiro consciencial: o indicador da bússola consciencial. 

69.  Ponto de convergência: o ponto de confluência; o apogeu da inteligência. 

70.  Primeira partícula: a imaterialidade; a insubstancialidade. 

71.  Primoconcepto: o primoconstructo. 

72.  Primopivô: a primoprioridade; a centelha; o átimo primordial. 

73.  Princípio inteligente: o primórdio; o marco fundamental. 

74.  Profundeza pessoal: a profundidade. 

75.  Propugnáculo íntimo: o baluarte interno. 

76.  Psique: o princípio animador. 
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77.  Questão vital: a retorta-matriz da Natureza. 

78.  Quididade: o trafor essencial. 

79.  Quintessência: do cérebro e do paracérebro. 

80.  Radix: a raiz da interioridade; o feixe central da vida; a fonte da Cosmanálise. 

81.  Reconditório: os bastidores da vida. 

82.  Sede-matriz da vontade: o centro do querer; o núcleo do desejo. 

83.  Sêmen: a semente universal. 

84.  Sensorium: o sensório; a megassensibilidade. 

85.  Singularidade: a criação onímoda. 

86.  Subjetivíssimo: o superlativo do subjetivismo. 

87.  Substancialidade: a substância da abstração; a ideia-núcleo. 

88.  Substratu: o substrato; o subjectum. 

89.  Supersutileza: a tenuidade concretíssima. 

90.  Supra summum: o suprassumo; o sumo. 

91.  Sustentáculo das realidades: a autescora. 

92.  Triz ininterrupto: o átimo eterno. 

93.  Tutano: a cosmocentração. 

94.  Umbilicus: o umbigo; a umbiliguidade primeira. 

95.  Unissonância básica: o uniconsenso. 

96.  Univocidade extrema: a individualização máxima. 

97.  Univolição: o uníloquo; o sine qua non evolutivo. 

98.  Unzão: o uno; a unidade dos atributos; a unidade indissolúvel; o 1 do todo. 

99.  Verpon inicial: a primopensenidade real. 

100.  Voragem: o void; o abismo interior; o turbilhão pensênico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes homeostáticos e 10 verbetes nosográficos da Enciclopédia da Conscienciologia, 

e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a Intraconscienciologia, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

 

I.  Verbetes  Homeostáticos. 

 

01.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia. 

02.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia. 

03.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia. 

04.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia. 

05.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia. 

06.  Eumatia:  Experimentologia. 

07.  Eutimia:  Homeostaticologia. 

08.  Intelecção:  Mentalsomatologia. 

09.  Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia. 

10.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia. 

 

II.  Verbetes  Nosográficos. 

 

01.  Aborrecimento:  Psicossomatologia. 

02.  Acídia:  Parapatologia. 

03.  Acrasia:  Experimentologia. 

04.  Alucinação:  Parapercepciologia. 

05.  Ansiedade:  Psicossomatologia. 
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06.  Apriorismose:  Parapatologia. 

07.  Autassédio:  Parapatologia. 

08.  Decidofobia:  Parapatologia. 

09.  Frustração:  Psicossomatologia. 

10.  Hipomnésia:  Mnemossomatologia. 

 

A  CONSCIÊNCIA  É  O  ASSUNTO  DE  PESQUISA  EVOLUTI-
VAMENTE  MAIS  PRIORITÁRIO  E  DIFÍCIL.  A  INTRACONS-
CIENCIOLOGIA  PESQUISA  A  ESTRUTURA  DOS RECÔNDI-

TOS  MAIS  ABSCONSOS  E  OBSCUROS  DA  CONSCIÊNCIA. 
 

Questionologia. Você está plenamente consciente quanto aos principais atributos cons-

cienciais pessoais? Você sabe empregar cada atributo com lucidez e competência? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 183, 187, 325, 393, 536 e 1.030. 
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I N T R A F I S I C A L I D A D E  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A intrafisicalidade é o atributo, característica, caráter, condição, estado, 

propriedade ou qualidade da vida intrafísica, humana, ou o nível da existência evolutiva desen-

volvida pela conscin, homem ou mulher, por meio do corpo físico ou soma. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo intra deriva do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no in-

tervalo de; durante; no recinto de; pr ximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico procede 

do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo   Natureza ou ao 

estudo da mesma”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Intrafisicalização. 2.  Vida humana. 3.  Existência intrafísica.  

4.  Quadridimensionalidade. 5.  Ressomatologia. 

Neologia. As duas expressões compostas intrafisicalidade inconsciente e intrafisicalida-

de autoconsciente são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Vida intermissiva. 2.  Existência extrafísica. 3.  Extrafisicalização.  

4.  Dessomatologia. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego do corpo humano. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do equilíbrio intrafísico; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a pressão exercida pelos holopense-

nes ou ambientes intrafísicos; a influência da fôrma holopensênica pregressa. 

 

Fatologia: a intrafisicalidade; a vida sustentada pelo corpo-fole; a existência do oxigê-

nio; a importância da Ecologia para a sobrevivência da Humanidade; a inevitável dependência 

inicial do recém-ressomante; as etapas do desenvolvimento corporal; o contínuo envelhecimento 

somático; o tempo de permanência intrafísico sempre limitado. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o apego à intrafisicalidade causando a parapsicose pós-dessomá-

tica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo am-

biente sadio–soma sadio. 

Principiologia: o princípio dos pés na rocha e o mentalsoma no Cosmos; o princípio da 

interdependência evolutiva. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria e a prática da existência humana sadia. 

Tecnologia: as técnicas de viver intrafisicamente. 

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

cienciológico do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Assistencio-

logia. 

Efeitologia: o efeito renovador de nova existência intrafísica. 
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Neossinapsologia: a reconstrução das neossinapses a cada neossoma; as neossinapses 

Pró-Ecologia. 

Ciclologia: os ciclos evolutivos intrafísicos vegetal-subumano-humano; o ciclo holosso-

mático vida tetraveicular–vida biveicular–vida monoveicular; o ciclo ressomático restringimento 

intrafísico–recuperação de cons; o nível da atividade no ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Binomiologia: o binômio ressoma-dessoma; o binômio cérebro-subcérebro; o binômio 

Genética-Mesologia; o binômio palcos intrafísicos–bastidores extrafísicos. 

Interaciologia: a interação dos diferentes níveis evolutivos na mesma dimensão; a inte-

ração onipresente intrafisicalidade–extrafisicalidade majoritariamente ignorada; a interação re-

cursos conscienciais–interassistencialidade. 

Crescendologia: o crescendo recebimento–retribuição proexológica. 

Trinomiologia: o trinômio fisiológico vital respiração-alimentação-sono; o trinômio 

etnia-gênero-cidadania; o trinômio intrafisicalizador sexo-dinheiro-poder. 

Polinomiologia: o polinômio manhã-tarde-noite-madrugada; o polinômio da manuten-

ção ecológica primavera-verão-outono-inverno; o polinômio soma-energossoma-psicossoma- 

-mentalsoma; o polinômio infância-juventude-maturidade-velhice. 

Antagonismologia: o antagonismo humano, fisiológico, homem / mulher; o antagonis-

mo intrafisicalidade curta / extrafisicalidade perpétua. 

Paradoxologia: o paradoxo da vida material ser energética; o paradoxo consciência 

imperecível–soma perecível. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei da sobrevivência intrafísica; as leis da Fisiologia Humana; as leis da 

Genética; a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a biofilia; a conviviofilia; a sociofilia. 

Fobiologia: a tanatofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB) desperdiçando  

a oportunidade de renovação consciencial. 

Mitologia: o megamito da vida intrafísica única. 

Holotecologia: a convivioteca; a ressomatoteca; a somatoteca; a ginoteca; a androteca; 

a biografoteca; a gregarioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Ressomatologia; a Somatologia; a Materiolo-

gia; a Zoologia; a Botânica; a Evoluciologia; a Seriexologia; a Geneticologia; a Mesologia; a So-

ciologia; a Comunicologia; a Grupocarmologia; a Etologia; a Rotinologia; a Geopoliticologia;  

a Dessomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens intraphysicus; o Homo sapiens humanus; o Homo sa-

piens terrenus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens 

cognopolita; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: intrafisicalidade inconsciente = a da existência da consréu, da consciên-

çula ou da vítima da robéxis; intrafisicalidade autoconsciente = a da existência da conscin lúcida 

quanto à inteligência evolutiva (IE). 

 

Culturologia: as multiculturas intrafísicas; a cultura do aproveitamento evolutivo da 

vida intrafísica. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 35 fa-

cetas específicas, mas variadas, com aproximações simples, da vida humana ou da ressomática da 

consciência, sempre relevantes e indispensáveis em qualquer análise conscienciometrológica mais 

profunda: 

01.  Aqui e agora existencial. 

02.  Base intrafísica: Amparoporto. 

03.  Biofilia. 

04.  Cenografia terrestre. 

05.  Chão. 

06.  Cognópolis. 

07.  Conviviarium. 

08.  Crosta terrestre. 

09.  Deficienciolândia: Imperfecciolândia. 

10.  Dia a dia. 

11.  Dimensão do oxigênio. 

12.  Diuturnidade. 

13.  Domicílio humano. 

14.  Ecologia. 

15.  Existência humana. 

16.  Fixação psicofisiológica. 

17.  Futuro-presente. 

18.  Geoenergismo. 

19.  Geopolítica. 

20.  Holopensene humano. 

21.  Imediatividade material. 

22.  Materialidade. 

23.  Mega-Hospital Terrestre. 

24.  Palco da Megaescola. 

25.  Porão consciencial. 

26.  Realidade física. 

27.  Ressomaticidade. 

28.  Robéxis. 

29.  Socin. 

30.  Somaticidade. 
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31.  Telurismo restringidor. 

32.  Territorialidade. 

33.  Vida intrafísica. 

34.  Vigília física ordinária. 

35.  Vulgocracia. 

 

Conquistas. Através da intrafisicalidade, dentro do Ciclo Multiexistencial Pessoal 

(CMP), com o tempo, a consciência alcança 3 conquistas fundamentais à autevolução, aqui lista-

das na ordem lógica: 

1.  Traforologia. Amplia a consciência sobre a Conviviologia, esquecendo por meio do 

restringimento intrafísico, os próprios trafares e os das outras consciências, a fim de enfatizar os 

trafores de todos. 

2.  Solidariedade. Entende a assistência solidária dentro da panela de pressão inevitável 

da vida intrafísica. 

3.  Megafraternidade. Vivencia, pouco a pouco, a megafraternidade pura. 

 

Ressomatologia. Se alguém deseja melhorar o patamar do CMP e deixar em definitivo  

a imposição de renascer (ressomática) neste planeta ou noutro, o melhor é alcançar, o mais de-

pressa possível, estas 3 conquistas libertárias. 

Pensenologia. O relacionamento pensênico com as pessoas é diferente e mais complexo 

em comparação com o relacionamento mantido com as coisas materiais. As realidades intrafísicas 

inertes não dispõem de energia própria e inteligente, igual às pessoas detentoras de vitalidade  

e energias conscienciais (ECs) capazes de reações pessoais imprevisíveis a partir de ações cal-

culadas, específicas. 

Paraprofilaxiologia. As coisas materiais, em grande número de casos, atuam ao modo 

de acumuladores de energias, razão pela qual é muito relevante estarmos sempre a par da quali-

dade das energias dos objetos intrafísicos em torno, relacionados diretamente conosco o tempo 

todo. 

Rudimentarismo. Os maiores profissionais da religião ou os impérios teológicos serão 

sempre amadores quanto às verdades relativas de ponta multidimensionais, em função da dogmá-

tica e do sectarismo intrínseco às lavagens subcerebrais. A dimensão intrafísica é a mais grosseira 

entre todas as dimensões por onde a consciência pode manifestar a autopensenidade. 

Soma. Se você não usa bem o cérebro, como vai querer usar bem todo o corpo humano? 

Se você não usa bem o soma, como vai querer usar bem os outros veículos de manifestação com-

ponentes do holossoma? O ginossoma domina no matriarcado e o androssoma domina no patriar-

cado. 

Teste. À frente, há pequeno teste para você averiguar se está empregando bem o soma, 

ou o cérebro, na vida intrafísica. 

 

Pensenes. A desintegração da personalidade, condição humana evidente, pois afeta os 

pensenes – pensamentos, sentimentos e reações energéticas – de certas pessoas a partir da terceira 

idade, por exemplo, aos 65 anos de idade física em diante, os veteranos da vida (gerontes), pode 

ser caracterizada por 13 manifestações listadas em ordem alfabética: 

01.  Alucinações. Alucinações ou percepções imaginárias; erros mentais. 

02.  Anorexia. Falta de apetite; inapetência ou anorexia nervosa. 

03.  Ansiedade. Agitação nervosa com ansiedade, temor e tensão. 

04.  Delírios. Delírios ou alienações mentais; pesadelos acordados. 

05.  Desatenção. Falta de fixação da atenção; desatenção ou atenção saltuária. 

06.  Desconcentração. Confusão mental ou a ausência da concentração mental. 

07.  Hipomnésias. Dificuldades mnemônicas, memória cansada ou alterações cronicifi-

cadas da memória. 

08.  Insociabilidade. Insociabilidade ou desligamento pessoal quanto às pessoas e ao 

ambiente intrafísico (Mesologia). As doenças (maioria) infantilizam o doente. 
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09.  Insônia. Insônia cronicificada ou dificuldade para conciliar o sono. 

10.  Inutilidade. Sensação de vazio interior levando à condição de inutilidade. 

11.  Irracionalidade. Falta de raciocínio lógico ou elaboração caótica dos pensamentos 

em razão da desativação de neurônios e conexões interneuronais (sinapses). 

12.  Negligência. Condição de negligência às prescrições médicas necessárias. 

13.  Regressão. Regressão psicológica evidente ou a metamorfose retrógrada. 

 

Vitalidade. Se você apresenta, por exemplo, 4 destas condições listadas, em certos pe-

ríodos, antes dos 65 anos de idade física, os fatos demonstram estar você deteriorando a autovita-

lidade intrafísica, fora do tempo biológico natural, ou queimando a vela da vida humana pelas  

2 pontas. Você precisa de tratamento consciencial, por exemplo, a reciclagem existencial (recé-

xis) oferecida pela Consciencioterapia. 

Reações. A Projeciologia, parte prática da Conscienciologia, quebra a rigidez mental das 

pessoas e faculta a reciclagem existencial através de duas reações pessoais muito positivas: auto-

conscientização da existência do próprio microuniverso consciencial e a colocação da própria per-

sonalidade multidimensional em primeiro plano nos interesses pessoais, sem alienação da vida in-

trafísica. Teimosia é obstupidez. 

Infância. No universo das atividades da Conscienciologia, a infância e a juventude ten-

dem a durar período etário mais curto, tendo em vista as manifestações pensênicas centradas no 

mentalsoma e na maturidade consciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Biofilia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

02.  Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

04.  Exigência  da  vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

05.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

06.  Meio  de  sobrevida:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07.  Palco  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

09.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

10.  Sentido  da  vida:  Holofilosofia;  Homeostático. 

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

12.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

13.  Vida  ecológica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Vida  matemática:  Holomaturologia;  Neutro. 

 

NO  CICLO  MULTIEXISTENCIAL  DA  CONSCIÊNCIA,  A  IN-
TRAFISICALIDADE  É  O  TIPO  DA  GRUPALIDADE  FORÇADA,  
COM  EXTREMA  INTELIGÊNCIA,  ADAPTADA  PARA  A  CRIA-

ÇÃO  DA  INTERCOMPREENSÃO  ENTRE  AS  CONSCINS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive com otimismo, amor, esperança, entusias-

mo e alegria? Você sabe aplicar bem a própria vida intrafísica? 
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I N T R A N S F E R I B I L I D A D E    E V O L U T I V A  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A intransferibilidade evolutiva é a condição pessoal e inarredável de  

a conscin lúcida, homem ou mulher, responder pelas próprias decisões e ações na vida humana, 

principalmente, às situações impostas, imprevisíveis e adversas, sem omissões deficitárias, emo-

cionalismos ou dramatizações, direcionando os rumos da própria evolução. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo in procede do idioma Latim, in, “privação; negação”. O termo 

transferir vem do mesmo idioma Latim, transferere, “levar de um lugar ao outro; transportar”. 

Surgiu no Século XVI. O vocábulo evolutivo deriva do idioma Francês, evolutif, de évolution,  

e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer; de desenvolver”. Apareceu em  87 . 

Sinonimologia: 1.  Inabdicabilidade evolutiva. 2.  Inalheabilidade evolutiva. 3.  Autor-

responsabilização pelas ações evolutivas prioritárias. 4.  Indelegabilidade evolutiva. 

Neologia. As 4 expressões compostas intransferibilidade evolutiva, intransferibilidade 

evolutiva egocármica, intransferibilidade evolutiva grupocármica e intransferibilidade evolutiva 

policármica são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Transferibilidade da autorresponsabilidade. 2.  Autonegligência evo-

lutiva. 3.  Heterorresponsabilização quanto às escolhas evolutivas. 4.  Autossabotagem existen-

cial. 

Estrangeirismologia: o strong profile evolutivo; o upgrade consciencial; o whole pack 

conscienciológico; a conscientia ad hoc. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autorresponsabilidade evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Intransferi-

bilidade: bancar autodesafios. Intransferibilidade: postura antiqueixa. Intransferibilidade: com-

petência autevolutiva. Intransferibilidade é megacompromisso. Intransferibilidade é autorreali-

zação. Intransferibilidade é incorruptibilidade. Intransferibilidade: autossacrifício cosmoético. 

Intransferibilidade: autoconstrangimento cosmoético. 

Coloquiologia. No contexto do coloquialismo, eis 6 expressões populares relativas às re-

cins: a escolha de não ficar em cima do muro; a evitação da pusilanimidade de deixar rolar e em-

purrar com a barriga; a relevância evolutiva de colocar a mão na massa; a responsabilidade de 

reconhecer as culpas nos cartórios; a iniciativa de não marcar toca; a escolha de agarrar com 

unhas e dentes as oportunidades evolutivas cosmoéticas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da responsabilidade proéxica; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; o extremismo pensênico 

interpretativo do certo / errado; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: a intransferibilidade evolutiva; a autorresponsabilidade inabdicável pelas pró-

prias escolhas e atos evolutivos; o antiacanhamento ante os desafios emancipadores; a antidilui-

ção da proéxis pessoal no grupo evolutivo; o ato de chamar para si a resolução das metas pessoais 

planejadas no Curso Intermissivo (CI); a irrenunciabilidade das priorizações evolutivas; a evita-

ção da robotização existencial; o exercício das recins constantes; a coerência ser-estar; a convic-

ção da aprendizagem ocorrendo após o erro; o discernimento para a decisão pelo prioritário; a au-

tonomia; a intransferibilidade dos autesforços evolutivos; o ato de se fazer o melhor possível fa-

vorecendo a contribuição cosmoética ao maxifraternismo; o exercício da ponderabilidade quanto 
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a auto e heterocríticas; a opção pela Cosmoética objetivando errar menos; o senso de urgência;  

a liberdade de escolha (livre arbítrio); as oportunidades perdidas; o autescondimento com omis-

sões deficitárias; a autovitimização consciencial; o alheamento consciencial; a autocorrupção;  

o ansiosismo; os mecanismos de defesa do ego (MDEs); a ingenuidade em acreditar ser o único 

afetado em negligenciar atitudes evolutivas; o fato de a paralisação ser regressão; as pendências 

postergadas; as pseudorreflexões retardando a tomada de decisão pessoal; o autassédio; a opção 

pelo autodesassédio; a autossuperação dos medos paralisantes; o fato de ser mais gratificante as-

sumir a responsabilidade pelo autenfrentamento se comparada à melin causada pelos autenganos 

e fugas; o ato de observar, refletir e aprender com adversidades e diversidades conscienciais  

e pensênicas; o ato de se questionar a responsabilidade sobre as automanifestações conscienciais 

ao redor de si; o conhecimento das próprias limitações; a confiança nas autossuperações; a busca 

constante de soluções ao invés de fixar-se em problemas; a condição da conscin desfrutando da 

autorrealização; a pacificação íntima; o sentimento de plenitude pessoal ao cumprir compromis-

sos existenciais; a motivação à realização da proéxis; a edificação do autorrevezamento. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a atenção à sinalé-

tica energética e parapsíquica pessoal quanto às tarefas proéxicas a realizar; a valorização das se-

nhas e sincronicidades indicando o caminho a tomar; as projeções lúcidas (PL) educativas revisi-

tando os Cursos Intermissivos; a inalheabilidade parapsíquica frente às senhas proéxicas; a opção 

de se colocar à disposição da equipe extrafísica; a confiança na equipex; as projeções retrocogni-

tivas das aulas intermissivas realizadas; a assunção do Curso Intermissivo; a cosmovisão sobre  

a responsabilidade pessoal de minipeça integrada à dinâmica grupocármica multidimensional  

e multiexistencial; a paraprofilaxia da melex; a autoconfiança para aceitar e solucionar os proble-

mas ou dificuldades momentâneas frente à própria existência multimilenar e multidimensional;  

a qualificação da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); as autodecisões prioritárias pela participação no 

maximecanismo evolutivo; a autoridade moral da paraintegridade ser-estar; a atitude favorável 

para interação com a paraprocedência pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autocomprometimento proexológico–megafoco evoluti-

vo; o sinergismo das intencionalidades cosmoéticas nas ações evolutivas apoiadas pela ampara-

bilidade elucidativa; o sinergismo intransferibilidade evolutiva–autoincorruptibilidade; o siner-

gismo necessidades proéxicas pessoais–maxifraternismo vivenciado; o sinergismo autevolução 

intransferível–retribuição cosmoética ao maximecanismo. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posiciona-

mento pessoal (PPP); o princípio da inexistência da inadimplência grupocármica; o princípio da 

intransferibilidade das autorresponsabilidades pelos atos cometidos; o princípio da indelegabili-

dade das responsabilidades intraconscienciais; o princípio da impermutabilidade aplicado às au-

todecisões; o princípio de o bem-estar ser conquista íntima intransferível. 

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

(CGC); o código das prioridades pessoais (CPP). 

Teoriologia: as omissões deficitárias incidindo em prevalência na teoria da interprisão 

grupocármica; a teoria da colheita intermissiva; a teoria dos tempos do Curso Intermissivo; a te-

oria das cláusulas pétreas proexológicas; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da au-

tossuperação evolutiva; a teoria da evolução compulsória; a teoria do autorrevezamento plurie-

xistencial; a teoria do completismo existencial. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da reciclagem existen-

cial (recéxis); as técnicas da Autoconsciencioterapia gerando reciclagens intraconscienciais (re-

cins); a técnica da evitação das automimeses dispensáveis; a técnica da autodecisão; a técnica da 

interassistencialidade diária; a técnica das projeções lúcidas (PLs) na aquisição da autoconscien-

tização multidimensional (AM). 
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Voluntariologia: o voluntário teático da tares; o voluntário interassistencial das Insti-

tuições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado cosmoético enquanto atividade programada no 

Curso Intermissivo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia; 

o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico do Curso Inter-

missivo; o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológi-

co da Grafopensenologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienci-

ológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Evolucio-

logia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colé-

gio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Ho-

locarmologia; o Colégio Invisível da Autocognociologia. 

Efeitologia: o efeito pacificador do sentimento de aproximação do compléxis; o efeito 

do exemplarismo pessoal na proéxis grupal; os efeitos do egocídio na aquisição da autoridade 

moral realizadora; os efeitos da concretização assistencial na mudança de patamar evolutivo;  

o efeito da prontidão cosmoética pessoal nas oportunidades evolutivas. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas soluções criativas aos impasses auto-

conflitivos; as neossinapses oriundas da correção do inadequado; as neossinapses para o enfren-

tamento dos medos paralisantes de qualquer instância; as neossinapses do otimismo. 

Ciclologia: o ciclo Curso Intermissivo–existência intrafísica; o ciclo autodidático reco-

nhecimento das limitações intraconscienciais–desafio da aquisição de competências evolutivas 

inerentes ao desenvolvimento da holomaturidade; o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestiga-

ção-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação. 

Enumerologia: a intransferibilidade evolutiva do autodesassédio mentalsomático; a in-

transferibilidade evolutiva da autodesdramatização proéxica; a intransferibilidade evolutiva da 

antivitimização; a intransferibilidade evolutiva do antiemocionalismo; a intransferibilidade evo-

lutiva da autorrecuperação de cons magnos; a intransferibilidade evolutiva do cumprimento do 

compromisso intermissivo; a intransferibilidade evolutiva da representatividade multidimensi- 

onal. 

Binomiologia: o binômio patológico melin-melex; a opção anticosmoética do binômio 

procrastinar antes–justificar depois; o binômio patológico pusilanimidade-autovitimização; o bi-

nômio autossuperação-autodesassédio; o binômio minipeça-maximecanismo; o binômio autaco-

lhimento–autotransposição holomaturológica; o binômio consecução-vitalidade; o binômio pron-

tidão intrafísica–conexão multidimensional; o binômio autoconfiança na evolução–evolução da 

autoconfiança. 

Interaciologia: a interação inalienabilidade-indelegabilidade; a compreensão da intera-

ção superavitária e cosmoética dos encontros de destinos; a interação autodiscernimento–calcu-

lismo cosmoético. 

Crescendologia: o crescendo autopesquisa–autenfrentamento–desdramatização proéxi-

ca; o crescendo (compreensão da intransferibilidade das leis) egocármicas-grupocármicas-poli-

cármicas. 

Trinomiologia: o trinômio patológico indignação-reivindicação-exigência; o trinômio 

autenfrentamento-autocoerência-autorrealização; o trinômio coragem-responsabilidade-evoluti-

vidade; o trinômio inteligência evolutiva–priorização–proéxis; o trinômio desafio-ação-complé-

xis; o trinômio ônus do compromisso–retidão da intencionalidade–dividendos holocármicos. 

Polinomiologia: o polinômio cíclico avaliação-reclamação-reivindicação-contempla-

ção-desaprovação-desmotivação-subjugação aplicável no âmbito pessoal ou grupal; o polinômio 

observação-comparação-competição-retaliação-inação; o polinômio incumbência-dependência- 

-negligência-incompetência; o polinômio autanálise-autocrítica-autexperimentação-autorrealiza-

ção; o polinômio glasnost–autorrevelação–autorresolução–reforma íntima. 

Antagonismologia: o antagonismo deliberação autodefensiva / autabnegação cosmoéti-

ca; o antagonismo responsabilidade / irresponsabilidade; o antagonismo maturidade conscien-
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cial / imaturidade consciencial; o antagonismo autenticidade / bifrontismo; o antagonismo autor-

realizador consciencial / manipulador consciencial; o antagonismo interdependência / dependên-

cia; o antagonismo autodecisor / heterodecisor; o antagonismo omissão deficitária / omissão su-

peravitária; o antagonismo compléxis / incompléxis. 

Paradoxologia: o paradoxo de a existência intrafísica do intermissivista poder ser me-

díocre; o paradoxo da necessidade da formação de massa crítica para implementação das ações 

decorrentes da intransferibilidade evolutiva; o paradoxo de quanto maior o contrafluxo maior  

a importância da persistência na realização evolutiva sem autovitimizações. 

Politicologia: a proexocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei de economia de males; a lei de ação e reação holocármica; as leis da 

proéxis; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a assistenciofilia; a conscienciofilia; a decidofilia; a autocognicio-

filia; a recexofilia; a proexofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a proexofobia; a decidofobia; a neofobia; a voliciofobia; a hipengiofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da dispersão consci-

encial; a síndrome do medo; a síndrome da insegurança pessoal; a síndrome da mesméxis; a sín-

drome da subestimação; a síndrome do canguru; a síndrome de Cinderela. 

Maniologia: a megalomania; a abulomania. 

Holotecologia: a proexoteca; a interassistencioteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Proexo-

logia; a Holocarmologia; a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Voliciologia; a Autodiscer-

nimentologia; a Coerenciologia; a Autopesquisologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin completista. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; 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 ide-

ológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; 

o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário da 

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

 

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

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a 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 consci-

ente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária 

da Conscienciologia; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens proexologicus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens 

decisor; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens mentalsomaticus;  

o Homo sapiens completista. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: intransferibilidade evolutiva egocármica = aquela relativa às ações cos-

moéticas a favor das necessidades pessoais; intransferibilidade evolutiva grupocármica = aquela 

relativa às ações cosmoéticas a favor da assistência grupal, a caminho da desperticidade; intrans-

feribilidade evolutiva policármica = aquela relativa às ações cosmoéticas a favor da assistência 

maxiproéxica a maior número de consciências intra e extrafísicas, a caminho da condição do Ho-

mo sapiens serenissimus. 

 

Culturologia: a cultura patológica da reclamação; a cultura patológica da procrastina-

ção; a cultura do aqui-agora-já; a cultura da minipeça no maximecanismo; a cultura da aplica-

ção da Conscienciologia no dia a dia; a cultura da retribuição ao Cosmos. 

 

Taxologia: Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 classes, condições ou posturas pre-

dominantes, diante da intransferibilidade evolutiva, normalmente relacionados ao patamar de ho-

lomaturidade da consciência: 

1.  Autodecisora: o exemplarismo cosmoético ao acertar cada vez mais, promovendo re-

cins através da autopesquisa, objetivando o completismo existencial. 

2.  Catalisadora evolutiva: a autogestão hígida, discernida e cosmoética no cumprimen-

to da proéxis pessoal, objetivando a participação no maximecanismo assistencial, sem necessida-

de de autopromoção, na condição de contribuição evolutiva ao Cosmos. 

3.  Cosmovisionária: a integração da inteligência evolutiva no cotidiano, conquistada 

com a holomaturidade; a condição do extrapolacionismo cosmoético em função do Maximecanis-

mo Evolutivo Interassistencial. 

4.  Crítica: a apropriação das responsabilidades básicas, aplicando atributos mentaisso-

máticos recém-desenvolvidos, para viabilizar a consecução da miniproéxis, ainda presa ao deter-

minismo cosmoético. 

5.  Vacilante: a dependência emocional do incentivo, aceitação ou reconhecimento de 

outras consciências para obter a automotivação na realização da proéxis pessoal. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a intransferibilidade evolutiva, indicados para a expansão 

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

01. Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02. Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03. Antivitimologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04. Autodecidibilidade:  Decidologia;  Neutro. 

05. Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06. Autoprofilaxia  proexológica:  Autoproexogramologia;  Homeostático. 

07. Autorremissão  avançada:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

08. Cláusula  pétrea:  Proexologia;  Homeostático. 

09. Colheita  intrafísica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10. Crise  de  crescimento:  Recexologia;  Neutro. 

11. Exemplarista  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12. Irrenunciabilidade:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

13. Poder  de  realização:  Autodeterminologia;  Neutro. 

14. Primoponente:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

15. Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 
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A  AUTOCONSCIENTIZAÇÃO  QUANTO  À  INTRANSFERIBILI-
DADE  EVOLUTIVA  CONDUZ  À  AUTORRESPONSABILIZAÇÃO  

PROEXOLÓGICA,  FAVORECENDO  A  PROFILAXIA  DE  IN-
TERPRISÕES  CONSCIENCIAIS  DE  QUALQUER  NATUREZA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre as consequências holocármicas  

e multiexistenciais de não considerar a intransferibilidade evolutiva relativa às próprias ações? 

Em escala de 1 a 5, como avalia as posturas as quais vem adotando para qualificar as iniciativas 

pró-evolutivas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-
ginas 35 a 120. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 372 a 447, 
458 a 467 e 471 a 498. 

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 366 a 377. 

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 484 a 509  

e 606 a 634. 

 

S. H. 
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I N T R A R T I C U L A Ç Ã O    H E U R Í S T I C A  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A intrarticulação heurística é a técnica da identificação máxima, coerente, 

logicogênica, racionogênica e funcional da coesão interna de qualquer autopensenização, autopes-

quisa, constructo ou experiência capaz de explicitar e potencializar o desenvolvimento da investi-

gação cosmorâmica em andamento. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo intra vem do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior de; no 

intervalo de”. Surgiu no Século XII. O termo articulação deriva também do idioma Latim, arti-

culatio, “junção dos ossos; formação dos nós nas árvores; doença dos gomos das videiras; arti-

culação clara das palavras”. Apareceu em  679. O vocábulo heurística procede do idioma Grego, 

heiristikê, “a arte de descobrir”  formado irregularmente a partir do verbo heuriskó, “encontrar  

descobrir  inventar; obter”. Surgiu em  899. 

Sinonimologia: 01.  Intrarrelação. 02.  Coesão interna. 03.  Intracoesão. 04.  Coerência 

interna. 05.  Intracoerência. 06.  Padrão interno. 07.  Uniformidade estrutural. 08.  Autocoerência. 

09.  Autocoesão. 10.  Upgrade heurístico. 

Neologia. As 3 expressões compostas intrarticulação heurística, intrarticulação heurís-

tica primária e intrarticulação heúrística avançada são neologismos técnicos da Holomaturo-

logia. 

Antonimologia: 01.  Interarticulação. 02.  Interrelação. 03.  Coesão externa. 04.  Inter-

coesão. 05.  Coerência externa. 06.  Intercoerência. 07.  Padrão externo. 08.  Heterocoerência.  

09.  Heterocoesão. 10.  Policoesão. 

Estrangeirismologia: o insight; o achado ou finding. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; 

os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a intrarticulação heurística; a intracoesão; a intracoerência; a intraconfluên-

cia; a intratividade concêntrica; a intrarrelação original; a intrarticulação direta, sem interfaces;  

o intraparalelismo inédito; interconvergência; a conexão intrínseca; a explicitação do contato im-

plícito; o ponto de conjunção ignorado; o encaixe ideativo inédito; a conectividade impressentida; 

a interioridade última; a partícula indecomponível; o fio da meada ignorado; o umbigo da intra-

textualidade; as verpons pervagantes; as realidades furtivas; a concentração uniforme; a associa-

ção máxima de ideias; a análise heurística; o indicador de neoideias; o neoconhecimento; a hiper-

criatividade; a centripetação; a axipetação; a sofisticação; a singularidade; a nuança; o sobretom; 

a fecundação dos contrastes; a pesquisa de documentos; os originais pessoais como fontes de 

neoideias; a descoberta da sutileza; a descoberta da pérola negra, rara e cara; a identificação do 

nó górdio; a explicitação do busílis; a capacidade de gerar novidades; a engenhosidade inventiva; 

as estratégias de busca; a sincronicidade; a heureca; a desinvenção da invenção; o estalo de Viei-

ra; a Tecnologia da intrarticulação; a Metodologia das soluções aproximativas. 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica enumerativa dos 100 itens; a técnica do detalhismo. 
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Trinomiologia: o trinômio ênfase-descoberta-invenção. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia. 

Holotecologia: a heuristicoteca; a pensenoteca; a cosmoteca; a logicoteca; a experimen-

toteca; a potencioteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Coerenciologia; a Enumerologia; a Mental-

somatologia; a Parapedagogiologia; a Experimentologia; a Comunicologia; a Heuristicologia;  

a Pantologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o pesquisador; o autopesquisador; o inventor. 

 

Femininologia: a intermissivista; a pesquisadora; a autopesquisadora; a inventora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intrarticulator; o Homo sapiens holomaturologus; o Ho-

mo sapiens intraconscientiologus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens inventor;  

o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens autocohaerens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: intrarticulação heurística primária = a autopensenização conjunta das 

sensações e patopensenes do pesadelo noturno da noite maldormida decorrentes do pesadelo diur-

no consecutivo ou das preocupações com problemas graves e críticos da vigília física ordinária; 

intrarticulação heurística avançada =  a autopensenização conjunta das sensações e ortopensenes 

das retrocognições do período da adolescência em comparação com as simulcognições do período 

da maturidade da vida humana atual. 

 

Discórdia. Sob a ótica da Grupocarmologia, na interprisão grupocármica as consciên-

cias, paradoxalmente, são unidas inseparavelmente pela discórdia. A interprisão somente acaba 

quando a discórdia desaparece. Esta assimetria conectora é exemplo da intrarticulação heurística 

na relação Infortunística-Interprisiologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes, dentro do universo da Holomaturologia, com temas centrais homeostáticos, da 

Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a intrarticulação heurística, 

indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulhe-

res e homens interessados: 

1.  Amplificador  da  consciencialidade. 

2.  Autoconsciencialidade. 

3.  Autodiscernimento. 

4.  Autolucidez  consciencial. 

5.  Coerenciologia. 

6.  Compreensibilidade. 

7.  Ponteiro  consciencial. 
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A  TÉCNICA  DA  INTRARTICULAÇÃO  EXPANDE  A  COSMO- 
VISÃO  DO  PESQUISADOR  OU  PESQUISADORA,  FACILITA  

A  CONCENTRICIDADE,  POTENCIALIZA  A  HEURÍSTICA   
E  ESCANCARA  NEOÁREAS  DE  PESQUISAS  LIBERTÁRIAS. 

 

Questionologia. Você já empregou a técnica da intrarticulação mesmo espontaneamen-

te, sem intenção? Quais os efeitos técnicos resultantes do fato? 
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I N T R A S S O M A T I C I D A D E  
( S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A intrassomaticidade é a qualidade da relação adaptativa da conscin, ho-

mem ou mulher, com o próprio soma, abrangendo os cuidados, o uso correto, o desenvolvimento 

e a dinamização das potencialidades do corpo humano, tendo em vista o completismo existencial 

e a aceleração da autevolução. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo intra vem do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior de; no 

intervalo de”. Surgiu no Século XII. O vocábulo somático provém do idioma Francês, somatique, 

e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Adaptabilidade ao soma. 2.  Autoconscientização quanto ao uso do 

soma. 

Neologia. O vacábulo intrassomaticidade e as duas expressões compostas intrassomati-

cidade sadia e intrassomaticidade patológica são neologismos técnicos da Somatologia. 

Antonimologia: 1.  Inadaptabilidade ao soma. 2.  Desusabilidade somática. 

Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo a partir da intrassomaticidade sadia. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à importância da manutenção do soma enquanto instrumento evolutivo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do cuidado somático; os prioropensenes na manu-

tenção da relação sadia com o soma; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a intrassomaticidade; o soma enquanto prótese da consciência; o uso consci-

ente da vestimenta celular; os cuidados com o soma; a conscientização evolutiva somática por vá-

rias décadas ou por longa experiência; a plástica física; o ato de evoluir através do corpo-cérebro; 

a integridade autoconsciente do soma; as identificações com o novo soma; o destro; o canhoto; 

o ambidestro; a constituição física; o biótipo; a personalidade; a higiene física, mental e conscien-

cial; os conceitos de normalidade quanto ao uso do soma; a sexualidade sadia; a influência de gê-

nero; a superioridade física; o discernimento prioritário nas manifestações somáticas sadias; as 

autodefesas do organismo; as cirurgias úteis, inevitáveis ou dispensáveis; a insciência quanto aos 

limites do soma; a indiferença somática; as tendências antissomáticas; os desvios humanos; os 

instintos; o suicídio lento sem atenuantes; as aplicações doentias do soma; a procrastinação da 

realização dos checkups periódicos; a negligência ao consumir alimentos intoxicantes; o ato de 

vegetar tão só pela casa-corpo; as autoflagelações; os narcisismos; as mutilações; os tóxicos; as 

tatuagens; as pinturas tóxicas; as malhações; os anabolizantes; as dietas irracionais; a gula; a buli-

mia; os excessos em geral; as corrupções físicas; os vícios; as drogas; o tabagismo; os esportes ra-

dicais; a emocionalidade no emprego do soma; o subcérebro abdominal; as doenças e deficiências 

somáticas; as falhas mecânicas; a inferioridade física; a deficiência física; a conscientização quan-

to à importância evolutiva do soma nesta existência intrafísica; a prática regular e moderada de 

exercícios físicos, evitando a vida sedentária; a importância da higiene e da boa aparência; a saú-

de somática; o autodiscernimento em relação ao soma quanto ao cumprimento proexológico; a vi-

da matemática com o soma. 

 

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

características de retrovidas no soma atual; o entrosamento das características paragenéticas com 

o novo soma; o autorreconhecimento holossomático; as doenças psicossomáticas geradas por as-

similação simpática (assim) sem as devidas profilaxias da desassim; as implicações do cuidado 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13374 

com o soma nas interrelações veiculares holossomáticas; o continuísmo das extrapolações para-

psíquicas a partir da intrassomaticidade hígida.  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo entre os veículos do 

holossoma; o sinergismo consciência-matéria. 

Principiologia: o princípio da prioridade compulsória (PPC) aplicado à saúde somática. 

Codigologia: as cláusulas do código pessoal de Cosmoética (CPC) relativas aos cuida-

dos somáticos. 

Teoriologia: a teoria do macrossoma. 

Tecnologia: a técnica de viver mais produtivamente com menos desgaste somático. 

Voluntariologia: os voluntários do conscin-cobaia autopesquisados quanto à seção So-

ma do Conscieciograma. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); 

o laboratório conscienciológico da Autoproexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autoconsciencometrologia. 

Efeitologia: o efeito da consciência sobre o soma; o efeito danoso do excesso de traba-

lho sobre o corpo físico; o efeito colateral prejudicial ao soma da administração medicamentosa 

desnecessária. 

Neossinapsologia: as neossinapses das fases somáticas na existência humana. 

Ciclologia: o ciclo ressomavida humanadessoma. 

Enumerologia: as vicissitudes intrassomáticas; os deslizes intrassomáticos; a estabilida-

de intrassomática; a requalificação da intrassomaticidade; a autocentragem somática; a autointe-

gridade consciencial no soma; a macrossomaticidade. 

Binomiologia: o binômio genética-paragética; o binômio soma-consciência. 

Interaciologia: a interação autoproéxismacrossoma a menor; a interação maxiproé-

xismacrossoma a maior. 

Crescendologia: o crescendo autoproéxis-maxiproéxis.  

Trinomiologia: o trinômio constituição físicapersonalidadeholossoma. 

Polinomiologia: o polinômio (da intrassomaticidade) racional-volitiva-emotiva-intui-

tiva. 

Antagonismologia: o antagonismo consciência / soma; o antagonismo valorização so-

mática / desvalorização somática; o antagonismo cuidado somático / displicência somática. 

Paradoxologia: o paradoxo de o soma, veículo mais frágil e rústico do holossoma, ser 

primordial à consecução da autoproéxis na dimensão intrafisica. 

Politicologia: a meritocracia do soma centenário funcional. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a somatofilia; a fisiofilia. 

Fobiologia: a tanatofobia; a fisiofobia. 

Sindromologia: as manifestações somáticas da síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a mania farmacológica do hipocondríaco. 

Mitologia: o mito de o macrossoma não necessitar de cuidados planificados ao longo 

da vida humana. 

Holotecologia: a somatoteca; a higienoteca; a recexoteca; a ergonomoteca; a macros-

somoteca; a evolucioteca; a educacioteca. 

Interdisciplinologia: a Somatologia; a Intrassomatologia; a Profilaxiologia; a Macrosso-

matologia; a Proexologia; a Cerebrologia; a Geneticologia; a Parageneticologia; a Homeostatico-

logia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Intrafisicologia; a Experimentologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser holossomático; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; 

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens humanus; o Homo sa-

piens somaticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens 

macrossomabilis; o Homo sapiens homeostaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: intrassomaticidade sadia = a evidenciada no uso cosmoético, correto 

e qualificado do veículo somático na vida humana; intrassomaticidade patológica = a evidenciada 

no uso anticosmoético, incorreto e desqualificado do veículo somático na vida humana. 

 

Culturologia: a cultura da qualificação consciencial a partir da intrassomaticidade hí-

gida. 

 

Proexologia. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, eis por exemplo, na ordem alfa-

bética, 3 aproveitamentos proexológicos a partir da intrassomaticidade sadia na atual existência 

humana: 

1.  Autocompléxis. Não existe proéxis sem soma e o cultivo sadio do veículo somático 

é condição básica para consecução exitosa da programação existencial. 

2.  Maxiproéxis. O uso correto e cosmoético do soma permite melhor engajamento da 

conscin em maxiproéxis grupal. 

3.  Reciclagens. Os cuidados exigidos pela manutenção do soma sadio exigem revisão 

e melhoria de hábitos e comportamentos, apontando reciclagens intraconscienciais mais profun-

das a serem empreendidas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

03.  Arbitrariedade  somática:  Somatologia;  Neutro. 

04.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

05.  Biofilia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Incompatibilidade  intersomática:  Somatologia;  Neutro. 

07.  Inteligência  longeva:  Somatologia;  Neutro. 

08.  Leviandade  somática:  Antiproexologia;  Nosográfico. 

09.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 

10.  Pé-de-meia  somático:  Somatologia;  Homeostático.  

11.  Recepção  somática:  Somatologia;  Neutro. 

12.  Superdotação  somática:  Somatologia;  Homeostático. 

 

A  INTRASSOMATICIDADE  SADIA  AMPLIA  A  AUTOCONS-
CIENTIZAÇÃO  EVOLUTIVA  DO  INTERMISSIVISTA,  FAVORE-
CENDO  O  COMPLETISMO  EXISTENCIAL  E  A  OBTENÇÃO  

DO  MACROSSOMA  EM  EXISTÊNCIA  HUMANA  FUTURA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue dimensionar a importância da relação 

sadia com o soma na consecução da maxiproéxis? Qual percentual de fôlego somático já atingiu 

nesta existência humana para consolidar o autocompléxis?  

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;  

1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 

glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 

52 e 53. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004, páginas 58, 59, 61, 

65, 84, 88 a 90, 93, 94, 103, 110, 115, 119, 168, 169, 191, 194, 207, 209, 211, 265, 270, 277, 287, 316, 326, 329, 351, 
355, 374, 377, 383, 405, 416, 424, 426, 429, 438, 452, 466, 467, 480, 487, 502, 508, 512, 517, 522, 525, 527, 559, 570, 

591, 592, 594, 600, 617, 618, 654, 676, 683, 710, 733, 739, 761, 769, 797, 801, 802, 834, 864, 872, 886, 891, 915, 918, 

959, 962, 967, 978, 982, 1.007, 1.016, 1.053, 1.067, 1.071, 1.074, 1.096, 1.102 e 1.116. 
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 68, 77, 
83, 86, 129, 153, 155, 156, 158, 168, 182, 202, 206, 219, 222, 223, 227, 228, 231, 235, 236, 246, 258, 277, 278, 281, 282, 

284, 285, 298, 301, 320, 323, 331, 333, 335, 337, 344, 360, 380, 382, 385, 390, 391, 408, 416, 433, 440, 441, 446, 453, 

470, 496, 507, 517, 522, 535, 590, 592, 609, 617, 632, 691, 697, 705, 736, 749, 750 e 762. 

 

E. Q. 
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I N T R E P I D E Z    S A D I A  
( T E M P E R A M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A intrepidez sadia é o atributo, característica ou qualidade inerentes à cons-

ciência, intrafísica ou extrafísica, destemida, audaz, dotada de autodisponibilidade assistencial, 

criatividade, desembaraço e habilidade em superar os obstáculos do cotidiano no cumprimento 

das tarefas pessoais assumidas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo intrepidez deriva do idioma Latim, intrepidus, “audaz; corajoso; ar-

rojado”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo sadio provém do mesmo idioma Latim, sanativus, 

“pr prio para curar”  do radical sanatum, supino de sanare, “curar; sanar; sarar; remediar; mitigar 

os cuidados; apaziguar a disc rdia; abrandar; compensar”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Audácia traforista. 2.  Impetuosidade sadia. 3.  Coragem evolutiva.  

4.  Ousadia saudável. 5.  Destemor cosmoético. 6.  Desembaraço comunicativo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados da palavra trépido: intré-

pida; intrepidez; intrepideza; intrépido; trépida; trepidação; trepidada; trepidado; trepidador; 

trepidadora; trepidagem; trepidante; trepidar; trepidável; trepidez; trepidômetro. 

Neologia. As 3 expressões compostas intrepidez sadia, intrepidez sadia inata e intrepi-

dez sadia adquirida são neologismos técnicos da Temperamentologia. 

Antonimologia: 01.  Medo. 02.  Timidez. 03.  Insensatez. 04.  Indecisão. 05.  Desânimo. 

06.  Comedimento excessivo. 07.  Arrojo irresponsável. 08.  Temor. 09.  Hesitação. 10.  Vaci-

lação. 

Estrangeirismologia: as performances pessoais, evolutivas, cosmoéticas; o Convivia-

rium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Conviviologia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Sejamos intrépi-

dos cosmoéticos. 

Citaciologia: – Sempre faço o que não consigo fazer para aprender o que não sei (Pablo 

Neruda, 1904–1973). Eu não procuro saber as respostas, procuro compreender as perguntas 

(Confúcio, 551–479 a.e.c.). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do auto e heterenfrentamento; o holopensene pes-

soal da comunicabilidade sadia; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a pri-   

oropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopenseni- 

dade; a autopensenidade questionadora; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; o estado de alerta relativo às intromissões pensênicas. 

 

Fatologia: a intrepidez sadia; o destemor lúcido; o autodiscernimento cosmoético; a cir-

cunspecção para melhor orientação da ousadia pessoal; o reparo da atenção; a atenção à singulari-

dade; a fixação da atenção nas abordagens interpessoais; as desordens da atenção; o detalhe iden-

tificado; a dispersividade; a impulsividade; a impetuosidade; a precipitação; o detalhismo; a auta-

daptabilidade às rápidas alterações nos cenários da vida atual; a saída voluntária da zona de con-

forto; a perspicácia com as atenções quanto ao contexto evolutivo; a proatividade na reatualização 

cognitiva; os diferentes níveis de dificuldade nos diálogos com as pessoas; a coragem de se posi-

cionar; a ousadia de inovar; a autodeterminação lúcida; a autodeterminação assistencial; o dina-

mismo pessoal; os permanentes testes da vontade; o fim da preguiça; a vivacidade em aceitar os 

desafios cotidianos; a iniciativa própria para solucionar os imprevistos; a ponderação quanto ao 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13378 

custo-benefício das ações pessoais; os esforços empregados na execução de projetos de vida;  

a obstinação calculada; a administração das finanças; a administração do tempo; a evitação da 

dispersividade do tempo livre; os limites do livre arbítrio; a falta de quietude; o medo de errar;  

o esforço para se expressar sem ansiedade; a reatividade às heterocríticas impedindo o aprofun-

damento nas autopesquisas; a vontade inquebrantável; a autossuperação das arrogâncias ao se ex-

por no Curso Conscin-Cobaia da CONSCIUS; a condição de ser “cobaia” por iniciativa pr pria;  

o megatrafor acessado através do conscienciograma; a intrepidez como escudo da agressividade; 

o discernimento para pedir desculpas pela intolerância; a evitação das interprisões grupocármicas 

nas tomadas de decisão; o autexemplarismo sadio da conscin na segunda idade; a voz da expe-

riência; os relatos pessoais cosmoéticos. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a vivência da prioridade da autodesperticidade; as iscagens lúcidas; 

os heterodesassédios. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intrepidez-transparência; o sinergismo intrepidez intra-

física–ponderação extrafísica; o sinergismo intrepidez adolescente–longevidade produtiva; o si-

nergismo competência-generosidade; o sinergismo temperamento intrépido–comportamento cos-

moético; o sinergismo organização pessoal–organização grupal; o sinergismo teática-verbação. 

Principiologia: o princípio da interassistencialidade; o princípio da inseparabilidade 

grupocármica; o princípio da qualificação da quantidade; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio da convivialidade sadia; o princípio do menos doente assistir ao mais doente; 

o princípio de ação e reação; o princípio do posicionamento pessoal (PPP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando a decisão quanto ao 

posicionamento a ser tomado. 

Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da interassistencialidade. 

Tecnologia: a técnica da autodecisão; a técnica de autossuperação; a técnica de contar 

até 10 antes de falar; a técnica de ouvir primeiro e falar depois; as técnicas comunicativas; a téc-

nica de autocorreção instantânea; a técnica da autorreflexão de 5 horas. 

Voluntariologia: a intrepidez sadia aplicada ao voluntariado interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Convivio- 

logia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Co- 

municologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológi- 

co da recéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Mentalso-

matologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colé-

gio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Assis-

tenciologia. 

Efeitologia: o efeito das autocríticas profundas no desencadeamento das recins; o efeito 

aglutinador de sincronicidade com o grupo; o efeito visível das mudanças pessoais da conscin 

após participação no Curso Conscin-Cobaia; o efeito sadio do esclarecimento imediato de dúvi-

das; o efeito do amadurecimento conviviológico; os efeitos evolutivos das autorreflexões antes 

das tomadas de decisões; o efeito dominó do exemplarismo cosmoético pessoal. 

Neossinapsologia: a desconstrução das sinapses relativas à agressividade. 

Ciclologia: o ciclo vontade-intenção; o ciclo decisão-determinação; o ciclo calar-ouvir; 

o ciclo meta-conquista; o ciclo saber-ensinar; o ciclo iniciativa-acabativa; o ciclo ansiedade-im-

pulsividade; o ciclo pensar-falar. 

Enumerologia: a intrepidez cosmoética; a intrepidez mental; a intrepidez esclarecedora; 

a intrepidez cognitiva; a intrepidez taquipsíquica; a intrepidez assistencial; a intrepidez evolutiva. 
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Binomiologia: o binômio autointrepidez-autocoerência; o binômio autousadia-autasser-

tividade; o binômio querer-poder; o binômio autexperimentação-autexemplarismo; o binômio 

autocrítica-heterocrítica; o binômio recéxis-recin; o binômio autodiscernimento–afetividade sa-

dia. 

Interaciologia: a interação racionalidade-autorreflexão; a interação esforço pessoal– 

–rendimento evolutivo grupal; a interação autatilamento-evolução; a interação pressa-arrepen-

dimento; a interação intrepidez psicossomática–autorreciclagem; a interação intrepidez sadia– 

–autorganização; a interação intrepidez sadia–autocriticidade. 

Crescendologia: o crescendo idealizar-realizar; o crescendo autorganização-memória- 

-retrocognição; o crescendo idade avançada–maturidade consciencial–autexemplarismo longe-

vo; o crescendo recéxis-recin; o crescendo zona de conforto–autenfrentamento; o crescendo jo-

vem lúcido–adulto decidido. 

Trinomiologia: o trinômio decidir-assumir-agir; o trinômio agilidade-destreza-eficiên- 

cia; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio vontade-posicionamento-esforço; o tri-

nômio ouvir-ponderar-falar; o trinômio pessoa certa–local adequado–momento oportuno; o tri- 

nômio soma–concentração mental–consciência corporal. 

Polinomiologia: o polinômio evolutivo intrepidez-automotivação-automemória-autodis-

cernimento; o polinômio taquipsiquismo-impulsividade-precipitação-equilíbrio; o polinômio pos-

tura-olhar-voz-gesto; o polinômio social por favor–desculpe–com licença–obrigado(a). 

Antagonismologia: o antagonismo exemplo imitável / exemplo evitável; o antagonismo 

pensar rápido / agir com lentidão; o antagonismo ousadia / impulsividade; o antagonismo intro- 

versão / extroversão; o antagonismo acerto / desacerto; o antagonismo racionalidade / emocio-

nalidade; o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo taquipsi- 

quismo / verborragia. 

Politicologia: a argumentocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocra-

cia; a cognocracia. 

Legislogia: a lei de ação e reação; a lei da atração dos opostos; a lei da convivialidade 

sadia; a lei da atração dos afins. 

Filiologia: a neofilia; a voliciofilia; a comunicofilia; a exemplofilia; a assistenciofilia;  

a evoluciofilia; a recexofilia. 

Fobiologia: a decidofobia; a autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da pressa; a síndro-

me do ansiosismo. 

Mitologia: o mito da mudança sem reciclagens. 

Holotecologia: a volicioteca; a convivioteca; a evolucioteca; a despertoteca; a grupocar-

moteca; a comunicoteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Temperamentologia; a Cosmoeticologia; a Intencionologia; a In-

terassistenciologia; a Energossomatologia; a Taquipensenologia; a Ortopensenologia; a Vivencio-

logia; a Psicossomatologia; a Evoluciologia; a Conviviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin atilada; a isca humana lúcida; a conscin comu-

nicadora; a conscin determinada; a conscin ousada; a isca inconsciente; a pessoa efusiva; a perso-

nalidade forte; a pessoa prestativa; a conscin taquipsíquica; a conscin ansiosa. 

 

Masculinologia: o intrépido; o destemido; o acoplamentista; o amparador intrafísico;  

o homem superemotivo; o expositor; o agente retrocognitor; o autodecisor; o intermissivista;  

o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o escri-

tor; o evoluciente; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente 

ideológico; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o projetor consciente; 

o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a intrépida; a destemida; a acoplamentista; a amparadora intrafísica;  

a mulher superemotiva; a expositora; a agente retrocognitora; a autodecisora; a intermissivista;  

a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a escrito-

ra; a evoluciente; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente 

ideológica; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a projetora consci-

ente; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de 

ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intrepidus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens 

cosmovisiologus; o Homo sapiens polyedricus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens auto-

perquisitor; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens re- 

cyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: intrepidez sadia inata = o destemor homeostático inerente à consciência 

audaz, com autodisponibilidade assistencial há várias vidas; intrepidez sadia adquirida = a cora-

gem evolutiva alcançada pela conscin, na atual ressoma, através das autopesquisas e superações 

dos obstáculos diários. 

 

Culturologia: a cultura da Conviviologia Sadia; a cultura do exemplarismo cosmoético;  

a cultura da Temperamentologia; a cultura da Comunicologia; a cultura do devagar e sempre;   

a cultura da Evoluciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a intrepidez sadia, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Atilamento:  Atilamentologia;  Homeostático. 

03.  Ato  de  pensenizar:  Autopensenologia;  Neutro. 

04.  Atrator:  Evoluciologia;  Neutro. 

05.  Atributo  consciencial:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Conscin  proativa:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

08.  Conscin-trator:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Efusividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

10.  Exposição  pública:  Conviviologia;  Neutro. 

11.  Intempestividade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Intencionologia:  Holomaturologia;  Neutro. 

13.  Raiz  do  temperamento:  Autotemperamentologia;  Neutro. 

14.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

15.  Taquipensene:  Taquipensenologia;  Neutro. 

 

A  INTREPIDEZ  SADIA  É  ATRIBUTO  CONQUISTADO  PELA  

CONSCIÊNCIA  MOTIVADA  E  DETERMINADA  A  SUPERAR  

OS  OBSTÁCULOS,  IMPLEMENTANDO  AS  RECICLAGENS  

NECESSÁRIAS  PARA  POTENCIALIZAR  A  AUTOPROÉXIS. 
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Questionologia. Como classifica você, leitor ou leitora, a qualidade da própria intrepi-

dez? Manifesta a ousadia com discernimento e Cosmoética? Ou ainda é dominado(a) pela impul-

sividade? 

 

S. F. 
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I N U T I L O G I A  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Inutilogia é a Ciência aplicada ao estudo acurado e profilático dos atos 

inúteis, nocivos, estéreis, improdutivos, inválidos, ociosos, supérfluos, desnecessários, dispensá-

veis, evitáveis, esbanjadores de energias e tempo, ou travadores da evolução da consciência, cons-

cins ou consciexes. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo inútil vem do idioma Latim, inutilitas, “inutilidade; qualidade no-

civa”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, 

“Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de   tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência dos atos inúteis. 2.  Paraprofilaxia das inutilidades. 3.  Nada-

logia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo Inutilogia: 

inutilogista; inutiloteca; maxinutilogia; mininutilogia. 

Neologia. Os 3 vocábulos Inutilogia, Mininutilogia e Maxinutilogia são neologismos 

técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Ciência dos atos úteis. 2.  Conscienciologia. 3.  Tudologia. 

Estrangeirismologia: os hobbies imprestáveis. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: a Inutilogia; o estudo das inutilidades; a cultura inútil; a leitura inútil; a fama 

inútil; o anonimato inútil; o esforço inútil; a inutilidade jurássica; o primado do nada; o trabalho 

desnecessário sem proveito ou benefício; o serviço dispensável; o autodesempenho imprestável;  

a aplicação inoperante; a incompetência pessoal; as duas mãos esquerdas; o curativo em cadáver; 

a escrita na água; a ineficácia; a inépcia; a inaptidão; a frustração; a autassedialidade pragmática; 

as ocupações estéreis; o rolo compressor das inutilidades; os hábitos supérfluos; as autocontradi-

ções; a fatuidade sociosa; as trivialidades ilógicas; as megabobagens; as multitolices; as omni-

patetices; os fatores antiproéxis; a despriorização; a poluição da Cronêmica; a cacognosia. 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Teoriologia: a teoria do vácuo evolutivo. 

Enumerologia: (qualidades) a pseudoutilidade; a inabilidade; a esterilidade; a infecun-

didade; a nulidade; a frivolidade; a futilidade; a superfluidade; a desnecessidade; a incapacidade 

de realização; (doutrinas) o analfabetismo; o boavidismo; o acriticismo; o ectopismo; a profilaxia 

do banalismo; a evitação do perdularismo; a prevenção do desviacionismo. 

Fobiologia: a decidofobia. 

Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a absurdoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Paraprofilaxiologia; o Ignorantismo; a Ma-

teologística; a Experimentologia; a Praxiologia; a Marasmologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a pessoa inútil. 

 

Masculinologia: o ignorantista; o indivíduo imprestável; o aspone; o pré-serenão vul-

gar; o tenepessista; o epicon lúcido; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a ignorantista; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a epicon lúcida;  

a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inutilis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Mininutilogia = o hobby inútil; Maxinutilogia = a cultura inútil. 

 

Culturologia: o ranço dos idiotismos culturais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

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

01.  Apagogia:  Proexologia;  Nosográfico. 

02.  Consciênçula:  Conscienciometrologia; Nosográfico. 

03.  Conscin  eletronótica:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

05.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Mateologística:  Experimentologia;  Nosográfico. 

07.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

 

O  ESTUDO  PROFILÁTICO  DA  INUTILOGIA  É  EXTREMA-
MENTE  RELEVANTE  PARA  TODAS  AS  CONSCINS,  TENDO  

EM  VISTA  A  REALIZAÇÃO  DA  PROÉXIS,  AS  AUTOPRIORI-  
DADES  E  A  DINÂMICA  DA  EVOLUÇÃO  PESSOAL  ATIVA. 

 

Questionologia. Você ainda é vítima de atos racionalmente passíveis de serem incluídos 

no universo da Inutilogia? Ocorre reincidência em tais manifestações pessoais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 148. 

2.  Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Interna-
cional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 74. 

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 332, 333, 488, 489, 499 a 501, 607, 684, 

685 e 793. 
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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.; 4a Ed. re-

visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 230 
e 262. 
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I N V A L I D E Z    P A R A P S Í Q U I C A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A invalidez parapsíquica é a qualidade, estado, condição de inválido, com  

incapacidade física ou mental impossibilitando a autovivência espontânea, direta, das manifesta-

ções dos parafenômenos autoconvincentes, em geral, do universo da Autoparapercepciologia. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo invalidez deriva do idioma Latim, invalidus, “fraco; débil; que é de 

compleição delicada; enfermo; doente; acabado; ineficaz”  composto pelo prefixo in, “privação; 

negação”  e validus, “forte; robusto; vigoroso  que está com boa sa de; s lido; compacto; violen-

to; impetuoso; eficaz; bom; salutar; ativo; poderoso; enérgico”. Surgiu no Século XVI. A palavra 

invalidez apareceu no Século XX. 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    vida  aos seres vivos    alma”  de psycké, “alma  como princípio 

de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Deficiência parapsíquica pessoal. 02.  Incapacidade parapsíquica 

pessoal. 03.  Impossibilidade parapsíquica pessoal. 04.  Antiparapsiquismo; autoparaperceptibili-

dade bloqueada; impercuciência parapsíquica; paraleijamento. 05.  Parateratologia. 06.  Genética 

Parapsíquica Fechada. 07.  Ineficácia parapsíquica pessoal. 08.  Morbilidade parapsíquica.  

09.  Apedeutismo parapsíquico; inexperiência parapsíquica; insensibilidade parapsíquica. 10.  

Imaturidade parapsíquica; indiscernimento evolutivo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo invalidez: 

ininvalidável; inválida; invalidação; invalidada; invalidade; invalidado; invalidante; invalidar; 

invalidável; inválido. 

Neologia. As 3 expressões compostas invalidez parapsíquica, invalidez parapsíquica in-

consciente e invalidez parapsíquica autoconsciente são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Eficiência parapsíquica pessoal. 02.  Eficácia parapsíquica pessoal. 

03.  Capacidade parapsíquica pessoal. 04.  Possibilidade parapsíquica pessoal. 05.  Experiência 

parapsíquica. 06.  Maturidade parapsíquica. 07.  Hiperacuidade parapsíquica; sensibilidade para-

psíquica. 08.  Autoparapsiquismo avançado. 09.  Genética Parapsíquica Aberta. 10.  Sanidade pa-

rapsíquica. 

Estrangeirismologia: o Acoplamentarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à homeostase do autoparapsiquismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do parapsiquismo; os parapensenes; a parapenseni-

dade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenida-

de; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: o apedeutismo parapsíquico; a monodimensionalidade da conscin; os interes-

ses prioritários da conscin; a ausência da pancognição; a hipolucidez; a megamaurose intrafísica. 

 

Parafatologia: a invalidez parapsíquica; a conscin espontânea e sinceramente opositiva 

ao pleno exercício das automanifestações dos fenômenos parapsíquicos; a incapacidade pessoal 

da aplicação das parapercepções avançadas; a incomunicabilidade interdimensional; o nível da 

inteligência evolutiva (IE) pessoal; a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; 

a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a falta do Curso Intermissivo (CI) pré- 

-ressomático; a condição da conscin parapsiquicamente não desenvolvida; a impossibilidade pes-
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soal das práticas interassistenciais da tenepes; o acidente de percurso parapsíquico; as sequelas 

energossomáticas; as incapacidades parapercepciológicas; a autavaliação da invalidez parapsí-

quica; a invalidez parcial, reversível, temporária, passível de recuperação satisfatória; a invalidez 

total, irreversível, permanente no soma atual; o grau de prejuízo na funcionalidade da autopara-

perceptibilidade; o percentual de intervenção dos assediadores extrafísicos nas disfuncionalidades 

parapsíquicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a inconsciência quanto às ocorrências multidimensionais sinérgicas. 

Principiologia: o princípio da evolução inarredável da consciência; o princípio da des-

crença. 

Codigologia: o código pessoal de autoconvicções e valores. 

Teoriologia: a teoria da rigidez autopensênica. 

Tecnologia: as técnicas bioenergéticas avançadas de autodesassédio. 

Voluntariologia: o voluntariado belicista. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Parafe-

nomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: o efeito factual e não percebido da atuação interdimensional na cotidiani-

dade; os efeitos da anulação da autoparaperceptibilidade causadores do incompléxis; os efeitos 

regressivos da vida intrafísica com danos no autoparapsiquismo. 

Neossinapsologia: a carência pessoal de neossinapses e paraneossinapses em função de 

bloqueios energéticos assediadores. 

Ciclologia: o ciclo das ilusões e monovisões na ausência da inteligência evolutiva. 

Binomiologia: o binômio acidente-invalidez; o binômio cérebro-paracérebro; o binô-

mio psiquismo-parapsiquismo. 

Interaciologia: a interação patológica trauma somático–invalidez parapsíquica. 

Trinomiologia: o trinômio consciência-tempo-dimensão; o trinômio trafor-trafar-trafal. 

Polinomiologia: o polinômio percepção-Percepciologia-parapercepção-Parapercepcio-

logia. 

Antagonismologia: o antagonismo invalidez parapsíquica / resguardo parapsíquico;  

o antagonismo agravantes / atenuantes; o antagonismo Ciência Conscienciológica / Ciência Ele-

tronótica. 

Paradoxologia: o paradoxo de a multidimensionalidade engendrar toda a existência hu-

mana de modo despercebido pela imensa maioria dos cidadãos e cidadãs da Terra. 

Politicologia: a lucidocracia; a parapsicocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei de ação e reação. 

Fobiologia: a parapsicofobia; a espectrofobia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a nosoteca; a pesquisoteca; a parafenomenoteca; a evo-

lucioteca; a analiticoteca; a argumentoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Parafenomenologia; a Parafatologia; a Paraper-

cepciologia; a Evoluciologia; a Extrafisicologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; 

a Autopriorologia; a Holomaturologia; a Autopesquisologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin em subnível parapsíquico; a conscin esterili-

zante dos parafenômenos de efeitos físicos. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o inválido parapsíquico; o deficiente parapsíqui-

co; o casca grossa. 
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Femininologia: a pré-serenona vulgar; a inválida parapsíquica; a deficiente parapsíqui-

ca; a casca grossa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens invalitor; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens an-

tiparapsychicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens minor; o Homo sapiens autoperqui-

sitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens polymatha. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: invalidez parapsíquica inconsciente = a condição da pessoa completa-

mente indiferente ou refratária à paraperceptibilidade pessoal ou alheia; invalidez parapsíquica 

autoconsciente = a condição da pessoa já lúcida quanto às prioridades evolutivas da autoparaper-

ceptibilidade, contudo sem qualquer autodesempenho convicto em termos paraperceptivos. 

 

Culturologia: a cultura materiológica; a cultura eletronótica; a Multiculturologia da 

Parapercepciologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

5 categorias mais comuns de processos patológicos capazes de afetar o desabrochar, afloramento 

e o desenvolvimento da paraperceptibilidade da conscin, homem ou mulher: 

1.  Antiprojetabilidade: a vida trancada da pessoa casca grossa quanto ao parapsiquis-

mo, ainda incapaz de promover a projetabilidade lúcida (PL) por menosprezar os assuntos multi-

dimensionais ou temer inconfessadamente a extrafisicalidade. 

2.  Esplenicochacralidade: a ocorrência de afecção grave do baço dificultando a distri-

buição parafisiológica das energias conscienciais (ECs) e o livre funcionamento das conexões 

energéticas energossoma-soma. 

3.  Frontochacralidade: a dificuldade da promoção dos parafenômenos da clarividência 

em função de acidente ou trauma físico na área da fronte ou da testa, oftalmológica, da pessoa. 

4.  Geneticidade: a herança genética sem nenhum precedente parapsíquico e sem ances-

tral com desenvolvimento paraperceptivo notável – a família nuclear casca grossa – no histórico 

da árvore genealógica da conscin, em condição desfavorável às vivências, em geral, da Paraper-

cepciologia. 

5.  Heterassedialidade: o trancamento patológico, energético, de sugestão ou hipnose 

das sensibilidades parapsíquicas promovido por processos de assediadores extrafísicos ou posses-

sores, ou, inadvertidamente, por assediadores intrafísicos ou profissionais religiosos, amauróticos, 

durante a fase da adolescência da conscin vítima. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a invalidez parapsíquica, indicados para a expansão das 

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

01.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

02.  Ausência  energética:  Energossomatologia;  Neutro. 

03.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autocastração:  Consciencioterapia;  Neutro. 

05.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

07.  Distorção  cognitiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Distorção  mnemônica:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

09.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13388 

11.  Traumatismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  AUTOPARAPERCEPTIBILIDADE  VÁLIDA  E  TEÁTICA  
É  CONDIÇÃO  DE  AUTODESEMPENHO  EVOLUTIVO,  PRIO- 

RITÁRIO  E  INDISPENSÁVEL  À  CONSCIÊNCIA,  DEPOIS 
DE  DETERMINADO  PATAMAR  DE  AUTODISCERNIMENTO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se classificou quanto à paraperceptibilidade? 

Você demonstra validez ou invalidez parapsíquica? 
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I N V E J A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A inveja é o sentimento expresso pela consciência, intra ou extrafísica, ca-

racterizado por tristeza, dissabor, amofinação ou desgosto em não possuir bens, talentos ou quali-

dades apreciados em outrem, manifestando assim a autoincompetência e a autolimitação em obter 

algo ou ser capaz pelos próprios méritos. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo inveja deriva do idioma Latim, invidia, “inveja”  de invidus, 

“que tem ou lança mau-olhado; que tem inveja; invejoso”  e este de invidere, “olhar de modo ma-

lévolo; lançar mau-olhado; invejar”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Invídia. 2.  Zelotipia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo inveja: inve-

gidade; invejada; invejado; invejanda; invejando; invejar; invejável; invejosa; invejoso; maxiin-

veja; miniinveja. 

Neologia. Os 2 vocábulos miniinveja e maxiinveja são neologismos técnicos da Parapa-

tologia. 

Antonimologia: 1.  Generosidade. 2.  Desambição; desinteresse. 3.  Abnegação. 4.  Con-

cessão cosmoética. 5.  Altruísmo; desprendimento. 6.  Manifestação interassistencial. 7.  Satisfa-

ção benévola. 

Estrangeirismologia: a Schadenfreude; o lifework anticosmoético; a má performance 

evolutiva; o Trafarium; o Melexarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Interconviviologia Cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – A inveja in-

ferioriza. Inveja: autassédio inconsciente. Inveja: conduta antievolutiva. Inveja é mediocridade. 

Inveja: paixão inconfessável. Inveja significa assédio. Inveja: valor negativo. 

Coloquiologia. Eis 6 expressões populares relacionadas à inveja: a inveja mata; a seca-

pimenteira; o olho gordo; o mau-olhado; o mal do olho avermelhado; o olho diabólico. 

Proverbiologia. Para exemplificar a inserção do tema nas diversas culturas e Socins, eis 

14 provérbios relacionados: – A inveja é o adubo da prosperidade (provérbio africano). O invejo-

so inveja a si próprio (provérbio alemão). A inveja nunca será um bom porta-voz (provérbio dina-

marquês). O invejoso morre, mas a inveja é imperecível (provérbio francês). Onde houver inveja, 

haverá mesquinhez (provérbio grego). Nada afia tanto a vista como a inveja (provérbio inglês).  

A inveja urra de despeito onde a honra tem conceito (provérbio holandês). Se a inveja fosse lepra 

toda a humanidade seria leprosa (provérbio mexicano). A inveja alimenta o ódio (provérbio ídi-

che). A inveja vê o mar, mas não vê os escolhos (provérbio russo). O sapo tem olho gordo, mas 

mora na lama (provérbio brasileiro). Ignora a minha inveja, assim como eu venho ignorando  

a tua (provérbio de origem desconhecida). Não se atiram pedras em árvores que não dão frutos 

(provérbio de origem desconhecida). A gratidão é a antítese da inveja (provérbio de origem des-

conhecida). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de inveja; o holopensene pessoal competitivo;  

o holopensene da imaturidade consciencial; o holopensene da insegurança pessoal; os egopense-

nes; a egopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os patopensenes; a patopenseni-

dade; os nosopensenes; a nosopensenidade; a autopensenização antievolutiva; o agente de susten-

tação patopensênica; as fixações holopensênicas patológicas; a eliminação do mau hábito da pato-
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pensenidade melhorando todas as manifestações da consciência; a premência da retilinearidade 

pensênica. 

 

Fatologia: a inveja; a emulação; a comparação social; a baixa autestima; a autoinsegu-

rança; a competição assediadora; o egoísmo; a emoção deslocada; o predomínio da psicossomati-

cidade; a autovitimização; o mecanismo de defesa do ego (MDE) da projeção; a malintencionali-

dade; os ganhos secundários; a inautenticidade; a hipocrisia; o bifrontismo; o camaleão social; as 

falácias lógicas; a mentira; a falsa modéstia; a autocrítica trafarista; as heterocríticas exageradas; 

a pusilanimidade consciencial; a amaurose afetiva; a anomalia evolutiva; a subcerebralidade pes-

soal; a avareza; o porão consciencial na adultidade; a automaleficência; a autassedialidade; a hete-

rassedialidade; a obnubilação consciencial; o monoideísmo; o desejo mimético antievolutivo; as 

realidades anacrônicas; o comportamento predador; o comportamento persecutório; o linchamen-

to mental em relação a outrem; a artimanha; as manipulações; a infidelidade; a ingratidão; o des-

respeito; o conflito; o agravo; a animosidade; a hostilidade; a cizânia; a avessidade; a antipatia 

gratuita; a inimizade; a falta de escrúpulos; a alegria perversa; a impermeabilidade à dor alheia;  

a impiedade; o desconhecimento da clemência e do perdão; a ambição; a avidez; a cobiça; a cupi-

dez; a admiração doentia; o ciúme; o orgulho; a arrogância; a soberba; a suscetibilidade; a mal-

querença; a repulsa; a rejeição; o desprezo; a mágoa; o ressentimento; os cotovelomas; a raiva;  

a ojeriza; a ira; o ódio; a odiosidade; a fúria; o furor; a agitação colérica; o matar ou morrer para 

eliminar o alvo da inveja; os embates de poder; as guerras humanas; as patologias de grupo; a in-

quisição; as panelinhas; a evidência social; as coleiras do ego; as cangas sociais; o tabu da inveja 

masculina; o comportamento socialmente repreensível; a prática do ostracismo na Antiga Grécia; 

a anticosmoética; o megabsurdo cosmoético; a falta de inteligência evolutiva (IE); as perdas evo-

lutivas; a interprisão grupocármica; as reconciliações grupocármicas; a melin; a imaturidade proe-

xológica; o incompléxis; a recéxis; a recin; a autestima homeostática; a interassistência cosmoéti-

ca; o abertismo; a incorruptibilidade; a autodesassedialidade; a dinâmica das metas evolutivas 

maiores. 

 

Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a distorção 

parapsíquica; os parafactoides; a fofoca extrafísica; a predisposição energética à heterassedialida-

de; as evocações doentias inconscientes; a afinidade com a Baratrosfera; a difusão de energias 

conscienciais tóxicas; a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a iscagem in-

consciente; a inspiração baratrosférica; a atuação de guias-amauróticos; a atuação dos megassedi-

adores extrafísicos; a lógica assediadora; a incitação ao revide pelas consciências assediadoras;  

a perda da conexão com os amparadores extrafísicos; a perda do amparo extrafísico de função; os 

heterassédios grupais; as interprisões multisseculares entre consciências; a antiprimener; a melex; 

a neutralização dos assédios pela interassistencialidade; a tenepes pessoal como fator desencade-

ante das reaproximações interconscienciais; o apoio incondicional dos amparadores extrafísicos 

nas recins cosmoéticas; os desassédios interconscienciais proporcionados pela transparência nas 

atitudes; a saída das interprisões grupocármicas pela interassistência sem retorno. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico autassédio-heterassédio; o sinergismo ideia 

fixa–imaginação patológica; o sinergismo megatrafar–automimeses patológicas. 

Principiologia: o princípio de a autopensenização moldar o ambiente e a convivência 

interconsciencial; o princípio da autorreeducação evolutiva; o princípio de intencionar o melhor 

para todos; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da inseparabilidade grupo-

cármica; o princípio da evolução grupal interassistencial; o princípio da irrevogabilidade das 

leis cosmoéticas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) ausente. 
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Teoriologia: a teoria do descarte do imprestável; a teoria das interprisões grupocármi-

cas; a teoria da interassistencialidade; a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria dos 5 está-

gios do curso grupocármico; a teoria da Conviviologia Cosmoética. 

Tecnologia: a técnica do sobrepairamento analítico; as técnicas autoconscienciométri-

cas; a técnica da autoconsciencioterapia; as técnicas da recin e da recéxis; a técnica da desasse-

dialidade direta; a técnica do autencapsulamento anulando provisoriamente os pertúrbios gera-

dos pela heteropatopensenidade; a técnica da autorreflexão de 5 horas. 

Voluntariologia: a busca pela interação sadia entre os voluntários da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da 

Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscien-

ciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autorreeducaciologia; o Colégio Invisível da Eto-

logia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: o efeito das ilusões pessoais nas expectativas e julgamentos sobre a reali-

dade; a ingenuidade quanto aos efeitos multidimensionais da pensenização nociva para si e para  

o Cosmos; o efeito evolutivo do enfrentamento do malestar; os efeitos interassistenciais do aber-

tismo consciencial. 

Neossinapsologia: a ausência de neossinapses cosmoéticas na cotidianidade da conscin 

invejosa; a construção de neossinapses homeostáticas a partir do autodessassédio mentalsomáti-

co; a abertura às neossinapses fraternas a partir da renúncia à cobiça; a aplicação interassistenci-

ológica das neossinapses; as neossinapses derivadas da autopacificação. 

Ciclologia: o ciclo de conflitos intra e interpessoais; o ciclo das automimeses dispensá-

veis; o ciclo da vingança; o ciclo retroalimentador presente em holopensene baratrosférico; o ci-

clo da reeducação das condutas pessoais; o ciclo recin–diminuição de conflitos. 

Enumerologia: a inveja individual; a inveja coletiva; a inveja competitiva; a inveja ava-

ra; a inveja depressiva; a inveja obsessiva; a inveja maligna. A comparação; a pseudoinjustiça;  

a autoinferiorização; o despeito; a consumição; a perseguição; a frustração. A admisssão do tra-

far; a admissão de trafais; a admissão de autenganos; a admissão de recin; a admissão de auten-

frentamento; a admissão de reconciliação; a admissão de interassistência. 

Binomiologia: o binômio autoinferiorização-heterodestruição; a ignorância quanto ao 

binômio admiração-discordância; o binômio medo-agressão; o binômio frustração-ameaça; o bi-

nômio vaidade-poder; o binômio monoideísmo-Baratrosfera. 

Interaciologia: a interação monoideísmo-egoísmo; a interação irracionalidade-igno-

rância; a interação autassédio-heterassédio; a interação vaidade-inveja. 

Crescendologia: o crescendo conflito íntimo–conflito interpessoal; o crescendo patoló-

gico melin-melex; o crescendo crise de crescimento–autenfrentamento–autossuperação; o cres-

cendo erro-correção-prevenção; o crescendo Autopesquisologia-Automaturologia. 

Trinomiologia: o trinômio patológico fofoca-calúnia-difamação; o trinômio emociona-

lidade-irracionalidade-subcerebralidade; o trinômio autocorrupção–estagnação evolutiva–re-

gressão consciencial; o trinômio inferioridade-inveja-agressividade; o trinômio patológico vai-

dade–inveja–satisfação malévola. 

Polinomiologia: o polinômio ignorância-insegurança-medo-controle-competição; o po-

linômio autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossupe-

ração; o sobrepujamento do polinômio patológico carência-competição-autoconflito-interprisão. 

Antagonismologia: o antagonismo senso de cooperação / instinto de heterocompetição; 

o antagonismo coragem evolutiva / pusilanimidade; o antagonismo emulação construtiva / in-

veja. 

Paradoxologia: o paradoxo de a autopensenização envenenada contra outrem envene-

nar primeiramente e mais intensamente a consciência patopensenizadora; o paradoxo de a cons-

cin heteroimperdoadora perpetuar indefinidamente o mal feito a si mesma; o paradoxo da cor-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13392 

responsabilidade entre vítima e algoz pela manutenção do ciclo persecutório; o paradoxo de ser 

mais fácil para o invejoso conviver com reveses produzidos por injustiça ao negar derrota justa. 

Politicologia: a baratrosferocracia. 

Legislogia: as leis do gersismo; a lei do menor esforço evolutivo; a lei patológica de ta-

lião; a lei patológica da pena de morte; a lei da interprisão grupocármica. 

Filiologia: a anticosmoeticofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a autorraciocinofobia; a autodecidofobia; a recexofobia;  

a fobia à autexposição; a fobia ao heterenfrentamento. 

Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome da mediocrização; a síndrome 

da distorção da realidade; a síndrome da patopensenidade. 

Maniologia: a trafaromania; a mania intoxicante de patopensenizar; a mania causticante 

de falar mal. 

Mitologia: o mito de o outro ser a causa do sofrimento pessoal; o megamito da possibi-

lidade de se agradar a todos; os mitos milenares usados para perseguições e genocídios; o mito 

de não haver carinho, atenção ou admiração suficientes a todos. 

Holotecologia: a autocriticoteca; a recexoteca; a proexoteca; a recinoteca; a conviviote-

ca; a autopacificoteca; a evolucioteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autopesquisologia; a Autorreeducaciologia;  

a Reciclopensenologia; a Interconviviologia; a Interassistenciologia; a Holomaturologia; a Aute-

voluciologia; a Paradireitologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin invejosa; a consciex invejosa; a consciênçula; a consener; a cons-

réu ressomada; a consciência baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente;  

o ser antiassistencial; a consciência mal resolvida; a consciência porta-voz; a consciência fanáti-

ca; a consciência assediadora; a consciência assediada; a pessoa marginal; a mente criminosa;  

a consciência tóxica; a consciência maligna; a hiena humana; a áspide humana. 

 

Masculinologia: o assediador intrafísico; o assediador extrafísico; o assediado; o perse-

guidor; o patrulheiro ideológico; o deficiente consciencial; o oprimido; o opressor; o apologista 

da distorção; o vampiro energético; o mentiroso; o verdugo de si próprio; o compassageiro evolu-

tivo; o minidissidente ideológico; o pré-serenão vulgar; o componente da robéxis; o evoluciente; 

o megaautassediador; o belicista. 

 

Femininologia: a assediadora intrafísica; a assediadora extrafísica; a assediada; a perse-

guidora; a patrulheira ideológica; a deficiente consciencial; a oprimida; a opressora; a apologista 

da distorção; a vampira energética; a mentirosa; a verduga de si própria; a compassageira evoluti-

va; a minidissidente ideológica; a pré-serenona vulgar; a componente da robéxis; a evoluciente;  

a megaautassediadora; a belicista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens competitor; o Homo sa-

piens frustratus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens malevolens; o Homo sapiens 

anticosmoethicus; o Homo sapiens parapathologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniinveja = a caracterizada pelo desprazer da conquista e / ou sucesso 

alheios; maxiinveja = a caracterizada pela satisfação malévola ante a desdita de outrem. 

 

Culturologia: a cultura patológica da indisciplina autopensênica; a cultura da hetero-

competição; a cultura da Trafarologia; a cultura da hipocrisia; os idiotismos culturais; a incultu-

ra do apedeutismo. 
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Autodefesa. A princípio, a consciência não age motivada por inveja lucidamente. Na So-

cin, é possível observar a tendência à reação de ira e revolta quando se questiona sobre a inveja 

ser o elemento motriz da conduta pessoal para a maioria das conscins. Nesse âmbito, a hipocrisia 

predomina na lida temática, conduzindo a conscin a negar tal sentimento. Reconhecê-lo equivale-

ria a comunicar publicamente a autoinferioridade sentida. 

 

Hipótese. A inveja é considerada, pelos especialistas, mecanismo de defesa do ego acio-

nado pelo indivíduo ao sentir-se inferiorizado na comparação com outro(s) pela condição de não 

possuir tal traço. Em essência, caracteriza tentativa inábil de recuperação da autoconfiança fragili-

zada por senso de autoimpotência. 

 

Crença. A força do olhar, crença greco-latina expressa em obras de fílósofos, a exemplo 

de Ésquilo (525–426 a.e.c.) e Plutarco (46–119), expandiu-se aos povos mediterrâneos e além, 

chegando às civilizações atuais. A inveja foi identificada enquanto força da energia individual ex-

pressa pelo olhar, responsável pela influência maligna genericamente denominada mau-olhado. 

Curiosologia. Nos países de língua inglesa  é costume não se fazer refer ncia ao “mau- 

-olhado” pelo nome. Na China  a inveja é conhecida como o “mal do olho avermelhado”. Atribui- 

-se, a esse temor, a prática de cerrar os olhos dos mortos. Este fato, observado em vários povos  

é tido na conta de ser a maior de todas as invejas dos moribundos em relação aos vivos: os desso-

mantes partem com inveja dos vivos. 

 

Aproximações. Eis, a seguir, para autopesquisa, 6 correlações temáticas listadas em or-

dem alfabética: 

1.  Admiração: o ato de considerar e respeitar as qualidades de outrem. 

2.  Ciúme: a motivação de preservar ou retomar de terceiros aquilo considerado proprie-

dade pessoal, predominando o receio e posteriormente, o ódio, junto à autoinsegurança. 

3.  Cobiça: o desejo de ter, de tomar para si, o pertencente a outro. 

4.  Emulação: o desejo de igualar ou superar o feito de alguém. 

5.  Ódio: a aversão intensa motivada por medo, raiva ou injúria sofrida; o desejo de agir 

com violência contra terceiros e excepcionalmente, contra si próprio. 

6.  Ressentimento: a mágoa guardada de ofensa recebida; rancor. O desejo de desforra 

contra o ato considerado injusto. 

 

Comparação. Segundo a Sociologia, comparar é método de avaliação gerador da indivi-

dualização social. A autopercepção da conscin deriva do processo comparativo, tal qual a inveja. 

As Socins Patológicas registram e representam a antiguidade desse fenômeno nas interrelações 

humanas. 

Anacronismo. Pela Evoluciologia, a inveja é nosografia dispensável e anacrônica en-

quanto sentimento de autoinferioridade, aspiração ou má vontade em relação a outro(s). 

 

Terapeuticologia. A erradicação da inveja do microuniverso autopensênico da consciên-

cia inicia pela eliminação do caráter psicossomático na abordagem do fenômeno, a partir da voli-

ção e do mentalsoma. Entre outros, contribui à terapêutica os 15 itens elencados, em ordem alfa-

bética, na condição de ferramentas e aportes úteis: 

01.  Autoconscienciometria. A autopesquisa conscienciométrica. 

02.  Consciencioterapia. A auto e heteroconsciencioterapia. 

03.  Desassombro. A consolidação do destemor autevolutivo. 

04.  Empatia. A capacidade empática. 

05.  Interassistencialidade. A intensificação do propósito da assistência sem retorno. 

06.  Laboratórios. O uso dos laboratórios conscienciológicos, em especial, o Serena- 

rium. 

07.  Minipeça. A autocompreensão da minipeça integrante de maximecanismo evolu-

tivo. 
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08.  Para-História. As pesquisas históricas parassociais e biográficas. 

09.  Perdão. A teática do perdão universal. 

10.  Reciclogenia. As recins e recéxis sistemáticas. 

11.  Recomposição. A reconciliação interdimensional grupocármica. 

12.  Seriexologia. A autopesquisa seriexológica. 

13.  Tenepessologia. A prática da tenepes. 

14.  Traforismo. O autenfrentamento técnico e traforista. 

15.  Valoração. A autovaloração sadia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a inveja, indicados para a expansão das abordagens deta-

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

01.  Autenticidade  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autodeserção  paradoxal:  Autocoerenciologia;  Nosográfico. 

04.  Autopensenização  ilícita:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

05.  Bagulho  autopensênico:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

06.  Competição  assediadora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Desafeição:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Imperfectividade:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

09.  Interassedialidade:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

10.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

11.  Obsolescência  psicossomática:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

12.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 

13.  Satisfação  benévola:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

14.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Senso  do  mérito:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

 

A  MENTALSOMATICIDADE  MADURA  É  FERRAMENTA  EFI-
CAZ  NA  ERRADICAÇÃO  DA  INVEJA  DO  MICROUNIVERSO  

CONSCIENCIAL  EM  PERCURSO  AUTEVOLUTIVO  LÚCIDO,  
COSMOÉTICO,  INTERASSISTENCIAL  E  MULTIDIMENSIONAL. 

 

Questionologia. Como reage você, leitor ou leitora, ante a inveja no cotidiano multidi-

mensional, seja na condição de invejado ou invejoso? Já aceitou o autodesafio de perdoar anteci-

padamente ou de eliminar essa manifestação da autopensenidade? 
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I N V E N T Á R I O    D A    T E N E P E S  
( T E N E P E S S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O inventário da tenepes é o levantamento realista das tarefas energéticas, 

pessoais, diárias, por parte da conscin tenepessista, homem ou mulher, objetivando a evolução ou 

a melhoria da assistencialidade interconsciencial prestada. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo inventário vem do idioma Latim, inventarium, “inventário”  radical 

de inventum, supino de invenire, “achar”. Surgiu no Século XIV. A palavra tarefa provém do 

idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se imp e a alguém”. Apareceu no Século XVI. 

O vocábulo energético deriva do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Surgiu no Século 

XX. O termo pessoal procede do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Balanço da tenepes. 02.  Levantamento da tenepes. 03.  Arrolamen-

to da tenepes. 04.  Censo pessoal da tenepes. 05.  Classificação da tenepes. 06.  Taxologia da te-

nepes. 07.  Repertório da tenepes. 08.  Avaliação da tenepes. 09.  Análise da tenepes. 10.  Herme-

nêutica da tenepes 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo tenepes: an-

titenepes; ex-tenepessista; pós-tenepessismo; pré-tenepes; pré-tenepessismo; pseudotenepes; Te-

nepessarium; tenepessável; Tenepessismo; tenepessista; tenepessograma; Tenepessologia; tene-

pessóloga; tenepessólogo. 

Neologia. As 3 expressões compostas inventário da tenepes, inventário da tenepes ini-

cial e inventário da tenepes periódico são neologismos técnicos da Tenepessologia. 

Antonimologia: 1.  Pessoa não-tenepessista. 2.  Pessoa antitenepessista. 

Estrangeirismologia: o modus operandi pessoal da tenepes; o upgrade tenepessista;  

o Tenepessarium; o check-list periódico da tenepes; o curriculum vitae do tenepessista; o end up 

na tenepes. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à interassistencialidade parapsíquica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene acolhedor 

das energias conscienciais (ECs); o exame critico da autopensenidade interassistencial; a autovi-

gilancia pensenica ininterrupta; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopen-

senidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: a tares energoassistencial; a autorganização vivencial; o Manual da Tenepes; 

a Conscienciometrologia; o conjunto de unidades semiológicas pertencentes à classe paradigmáti-

ca da Tenepessologia; o jubileu tenepessista. 

 

Parafatologia: o inventário da tenepes; o balanço periódico da tenepes; a gestão do in-

ventário da tenepes; a definição das variáveis, atributos, habilidades, práticas, realizações, con-

quistas e deficiências no desenvolvimento da tenepes; o inventário cultural da tenepes; a escolha 

dos indicadores pessoais do autodesempenho na tenepes; o recenseamento dos coadjuvantes da 

tenepes; os benefícios do inventário periódico da tenepes; a instalação e a qualificação do campo 

assistencial montado indicando os erros e acertos do tenepessista; a pesquisa da relação existente 

entre as vivências e evocações diárias, e a qualidade da sessão tenepessista respectiva; o volume 

de pedidos de tenepes indicando o nível assistencial alcançado; o nível de autocoerência do tene-

pessista, homem ou mulher, revelado nos atos cotidianos; a revelação do nível da tenepes pelas 

reações pessoais a adversidades; as evidências da amparabilidade e da assedialidade para o tene-
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pessista lúcido; a evolução da partilha dos interesses conscienciais nas práticas da tenepes; as prá-

ticas da tarefa energética pessoal, diária, e os acertos pós-extrapolacionismo assistencial nas ses-

sões tenepessistas; os recessos projetivos e os recessos paraperceptivos pesquisados minuciosa-

mente; a autovigilância ininterrupta quanto ao holossoma pessoal; a constatação da influência do 

estado holossomático na qualificação da tenepes; as medidas profiláticas na manutenção da per-

formance tenepessista; a interassistencialidade energética e parapsíquica; a autovivência do esta-

do vibracional (EV) profilático; a intersubjetividade tenepessista–amparador extrafísico; o para-

vínculo tenepessista–amparador extrafísico; o autodiagnóstico a partir do autodesempenho assis-

tencial na tenepes; a tenepes como instrumento singular, insubstituível, inevitável, autoconscien-

ciométrico e autoconsciencioterapêutico; o inventário final da tenepes apenas no período pós-des-

somático; o Grupo de Pesquisas Conscienciais (GPC) da Tenepessologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo amparador-tenepessista gabaritando a evolução no tene-

pessismo. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e prática da tenepes. 

Tecnologia: a técnica da tenepes; a paratécnica da ofiex; as técnicas da Higiene Cons-

ciencial; a técnica da interassistencialidade diária; a técnica do autoparapsiquismo assistencial; 

a técnica da conscienciofilia; a técnica de viver multidimensionalmente; a tecnicidade da proje-

ção lúcida. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico a partir das práticas da tenepes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Tenepessistas. 

Efeitologia: o efeito positivo acumulativo da tares exercida anonimamente. 

Neossinapsologia: as neossinapses patrocinadas pelos amparadores em prol do assisti-

do, homem ou mulher. 

Ciclologia: o ciclo das investigações parapsíquicas independentes; o ciclo contínuo, 

diário, pré-tenepes–tenepes–pós-tenepes. 

Binomiologia: o binômio (dupla) tenepessista–amparador extrafísico; o binômio tene-

pes-ofiex; o binômio evocações diuturnas–rapport assistencial. 

Interaciologia: a interação pesquisador-cobaia; a interação interconsciencial, interdi-

mensional, dupla-trio-quarteto nas práticas da tenepes. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo tenepes–

–interassistência–projetabilidade lúcida; o crescendo interassistencial energético palmochacras- 

-coronochacra; o crescendo autoincorruptibilidade–ofiex pessoal. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) tenepessista-amparador-assistido; o trinômio tenepes- 

-ofiex-desperticidade; o trinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio (quarteto) amparador do assistido–amparador do tenepes-

sista–tenepessista–assistido; o polinômio estado vibracional–arco voltaico–tenepes–ofiex. 

Antagonismologia: o antagonismo raciocínio / crença; o antagonismo amparabilidade 

/ assedialidade; o antagonismo incorruptibilidade / corruptibilidade; o antagonismo persistência 

/ dispersão consciencial; o antagonismo egocentrismo / altruísmo. 

Paradoxologia: o paradoxo intrafísico egocentrismo-altruísmo inerente à tenepes. 

Politicologia: a democracia; a parapsicocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia;  

a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a energossomaticocracia. A Politicologia da Interassisten-

ciologia. 

Legislogia: a lei da interassistencialidade bioenergética; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a assistenciofilia; a parapsicofilia; a autopesquisofilia. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a energeticoteca; a fenomenoteca; a parapsicote-

ca; a inventarioteca; a pesquisoteca; a cognoteca. 
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Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Energossomatologia; a Interassistenciologia;  

a Conviviologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Metodologia; a Experimentologia;  

a Evoluciologia; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

perto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens tenepessabilis; o Homo sapiens energovibratilis; o Ho-

mo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis;  

o Homo sapiens offiexologus; o Homo sapiens energoexpositor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: inventário da tenepes inicial = o primeiro levantamento das práticas inte-

rassistenciais diárias; inventário da tenepes periódico = os levantamentos de quando em quando 

das práticas interassistenciais diárias. 

 

Culturologia: a cultura do poder assistencial tenepessista; a cultura da Tenepessologia; 

a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Autoparapercepciologia. 

 

Inventariologia. Segundo a Tenepessologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 45 

questões pertinentes quanto à Metodologia do Inventário da Tenepes para quem, homem ou mu-

lher, já pratica diariamente as técnicas energéticas assistenciais durante 3 anos: 

01.  Aceitação. Você aceita a tenepes como paradever imposto, diário, de modo bem- 

-vindo? 

02.  Amparador. Já identificou o amparador extrafísico? 

03.  Anticonflitividade. Houve diminuição dos conflitos interconscienciais para você ou 

em torno de você? 

04.  Antissuperstição. A tenepes dispensou todas as superstições, por exemplo, infantis 

ou do porão consciencial, para você? 

05.  Aperfeiçoamento. Tem alguma ideia de aperfeiçoamento atual para as próprias prá-

ticas interassistenciais? 
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06.  Artigo. Já escreveu e publicou algum artigo sobre a tenepes a partir das próprias ex-

periências? 

07.  Assistido. Já identificou extrafisicamente alguém socorrido por você e o amparador  

durante as práticas diárias? 

08.  Autocognição. A tenepes já é para você qual enciclopédia de autocognição prática? 

09.  Benefícios. Você se sente o primeiro assistido e maior beneficiado das práticas da 

tenepes? 

10.  Campo. O campo energético instalado por você é intenso, eficaz e de fácil insta-

lação? 

11.  CEE. Já acessou diretamente, alguma vez, com plena autolucidez, a Central Extrafí-

sica de Energia? 

12.  Cultura. Em você, a cultura tenepessista vem aumentando ou permanece estacio-

nária? 

13.  Cursos. Você tem participado dos cursos de atualização sobre a tenepes? 

14.  Desassim. Já alcançou nível eficaz, satisfatório e diário de desassim após as prá-

ticas? 

15.  Duplologia. Você vive na condição de duplista tenepessista? 

16.  Entrosamento. Você já se entrosou, de modo interativo e cosmoético, com a comu-

nidade dos tenepessistas? 

17.  Equilíbrio. O discernimento e o equilíbrio mental aumentaram em você a partir da 

tenepes? 

18.  Fase. Você vive a fase do pré-tenepessismo do calouro ou do pós-tenepessismo do 

ofiexista? 

19.  Heterassedialidade. Você ainda sofre algum ataque extrafísico duradouro? 

20.  Magnitude. A discrição pessoal vem aumentando proporcionalmente à magnitude 

dos fenômenos parapsíquicos vivenciados por você? 

21.  Manutenção. A manutenção da tenepes é sentida por você como motivadora ou 

cansativa? 

22.  Megagescon. Você já incluiu o papel da tenepes na estrutura da megagescon? 

23.  Ofiex. Você já chegou ao nível de aquisição da manutenção da ofiex pessoal? 

24.  Palmochacras. Como atuam os palmochacras em você durante as práticas da te-

nepes? 

25.  Pangrafia. Como encara, hoje, a condição da pangrafia e da autodesperticidade? 

26.  Papel. Qual o papel da tenepes na consecução da proéxis para você? 

27.  Parafenomenologia. Quais fenômenos parapsíquicos concomitantes com a tenepes 

ocorrem com você? 

28.  Parassinapses. Tem adquirido parassinapses quanto às autoparapercepções por 

meio da tenepes? 

29.  Parentela. A convivência da família nuclear com as práticas da tenepes é satisfa-

tória? 

30.  Pião. Você se aceita na condição de pião interdimensional autoconsciente? 

31.  Produtividade. Você acha as práticas produtivas? 

32.  Profundidade. Qual a profundidade e extensão espaciotemporal na consecução diá-

ria da tenepes para você? 

33.  Ranque. Qual é o ranque assistencial tenepessista alcançado por você? 

34.  Recexologia. A tenepes já descartou definitivamente a religião para você? 

35.  Saldo. Está satisfeito com os resultados das tarefas até aqui? 

36.  Saúde. A saúde pessoal melhorou com a tenepes para você? 

37.  Sinalética. A sinalética energética e parapsíquica pessoal evoluiu com as vivências 

da tenepes? 

38.  Sistematização. Os procedimentos da tenepes estão mais sistematizados por você? 

39.  Solicitações. O número de solicitações para a tenepes tem aumentado para você? 
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40.  Tares. Nos esforços pessoais, teáticos, na tenepes, as prioridades da tares já superam 

as antigas automimeses da tacon para você? 

41.  Tenepessograma. Você emprega o tenepessograma? 

42.  Uniformidade. Há uniformidade criteriosa nos autoprocedimentos da tenepes para 

você? 

43.  Vida. As práticas tenepessistas têm enriquecido a vida diária? 

44.  Vintênio. Você já chegou ao vintênio da tenepes? 

45.  Vitaliciedade. Você admite a vitaliciedade das práticas diárias do tenepessismo 

pessoal? 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o inventário da tenepes, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

04.  Atitude  parapsíquica  passiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

05.  Atitude  pró-amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

O  DESENVOLVIMENTO  DAS  PRÁTICAS  DAS  TAREFAS  

ENERGÉTICAS,  DIÁRIAS,  EXIGE  O  COMPETENTE  INVEN-
TÁRIO  PERIÓDICO  A  FIM  DE  O  PRATICANTE  AQUILATAR  

A  AUTEVOLUÇÃO  INTERASSISTENCIAL  PARAPSÍQUICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é praticante da tenepes? Você faz inventário pe-

riódico das próprias práticas? 
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I N V E N T Á R I O    D E    G E S C O N S  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O inventário de gescons é a listagem contendo a descrição detalhada das 

autorrealizações úteis, composto com o objetivo de facilitar o acompanhamento da produtividade 

evolutiva pessoal em prol do planejamento da autoproéxis.  

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo inventário vem do idioma Latim Imperial, inventarium, “inven-

tário”  radical de inventum, supino de invenire, “achar”. Surgiu no Século XIV. O termo gestação 

deriva do idioma Latim, gestatione, “ação de trazer; passeio em carro ou liteira; viagem”. Apare-

ceu em 1726. A palavra consciência procede também do idioma Latim, conscientia, “conheci-

mento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; senso  ntimo”  e es-

ta do verbo conscire  “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Inventário das gestações conscienciais. 2.  Inventário gesconológico. 

3.  Lista de gescons. 4.  Levantamento de gescons. 5.  Censo de gescons. 

Neologia. As 3 expressões compostas inventário de gescons, inventário de gescons inati-

vo e inventário de gescons ativo são neologismos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Inventário do patrimônio material. 2.  Inventário somático. 3.  In-

ventário paragenético. 4.  Inventário tenepessológico. 5.  Inventário parapsíquico. 

Estrangeirismologia: o curriculum multivitae; a evidenciação das high priorities na ro-

tina diária. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autopriorização existencial. 

Coloquiologia: a análise autocrítica do volume de realizações consideradas prioritárias 

auxiliando na calibragem do autodesconfiômetro. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autorganização intelectual; o fortalecimento do 

holopensene da produção tarística; os prioropensenes; a prioropensenidade; os proexopensenes;  

a proexopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; o levantamento da grafopenseni-

dade cosmoética; a análise da rentabilidade grafopensênica. 

 

Fatologia: o inventário de gescons; a lista técnica dos frutos evolutivos; o elenco de in-

dicadores de ortorrealizações; a elaboração de planilhas específicas para cada tipo de gescons; as 

escolhas dos itens específicos para compor cada planilha; a gestão do inventário de gestações 

conscienciais; a autodisciplina para manter o hábito das atualizações cotidianas no inventário;  

o panorama sobre a autoprodutividade evolutiva; a avaliação sincera da primazia dada às atuações 

pró-evolutivas; a evidenciação do ranque das autoprioridades; o exame da assunção das tarefas 

proexológicas; o estudo da reformulação e reordenamento da agenda para priorizar as gescons;  

a análise do resultado dos autesforços cosmoéticos.  

 

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

possível ampliação da assistência extrafísica nos períodos de maior produção evolutiva; a análise 

da preferência na vida cotidiana pelas atividades amparadas extrafisicamente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio de os fatos e parafa-

tos orientarem as pesquisas; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicio-
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namento pessoal (PPP); o princípio da prioridade compulsória; o princípio da evolução interas-

sistencial; o princípio da amparabilidade inerente aos empreendimentos cosmoéticos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando a aplicação dos autotrafo-

res intelectuais. 

Tecnologia: a técnica do registro; a técnica do detalhismo e exaustividade aplicada  

à autorganização evolutiva; a técnica de aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a técnica 

da maternagem ideativa; a técnica do turno intelectual; a técnica da imersão intelectual; a técni-

ca de viver evolutivamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia. 

Voluntariologia: o censo dos resultados do voluntariado tarístico. 

Efeitologia: o efeito da prioridade proexológica; o efeito automotivador da averiguação 

da autoprodutividade cosmoética; o efeito autoconstrangedor dos períodos de inatividade exis-

tencial; o efeito autotranquilizador da publicação periódica de gescons; o efeito autorrevigora-

dor da colheita dos frutos mentaissomáticos; o efeito halo da organização evolutiva pessoal;  

o efeito do inventário de gescons no compléxis. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses propiciada pela análise da autoproduti-

vidade tarística. 

Ciclologia: o ciclo contínuo da produção intelectual; o ciclo estudar-refletir-escrever- 

-debater; o ciclo recin-gescon. 

Enumerologia: a prioridade elegível ou compulsória; a prioridade imprescindível ou ir-

relevante; a prioridade urgente ou postergável; a prioridade oportuna ou anacrônica; a prioridade 

altruísta ou caprichosa; a prioridade inteligente ou obtusa; a prioridade atendida ou pendente. 

Binomiologia: a avaliação autocrítica do atendimento ao binômio quantidade-qualidade; 

o recurso concreto para a investigação do binômio recebimento-retribuição. 

Interaciologia: a interação inventário de gescons–repertório gesconológico. 

Crescendologia: o crescendo etário precocidade intelectual–longevidade lúcida; o cres-

cendo evolutivo gescon-megagescon; o crescendo do fôlego holossomático até atingir a taquirrit-

mia megagescônica.  

Trinomiologia: o trinômio holofilosófico Universalismo-Cosmoética-megafraternidade.  

Antagonismologia: o antagonismo megagescon / gescon ectópica; o antagonismo tares 

/ tacon; o antagonismo recin / automimese. 

Politicologia: a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao cumprimento da autoproéxis. 

Filiologia: a inventariofilia; a organizaciofilia; a intelectofilia; a grafofilia; a proexofilia; 

a recinofilia; a neofilia. 

Sindromologia: a atenção à produtividade inútil característica da síndrome de Amiel. 

Mitologia: a desconstrução do mito da inspiração sem transpiração. 

Holotecologia: a inventarioteca; a administroteca; a infoteca; a grafopensenoteca; a pro-

exoteca; a teaticoteca; a heuristicoteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Gesconologia; a Grafopensenologia; a Inventario-

logia; a Autorganizaciologia; a Taristicologia; a Reeeducaciologia; a Cosmovisiologia; a Seriexo-

logia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin organizada; a conscin disciplinada; o ser inter-

assistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o inventariante; o inventariador; o arquivologista; o proexista; o proe-

xólogo; o escritor; o autor; o agente da tares; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a inventariante; a inventariadora; a arquivologista; a proexista; a proexó-

loga; a escritora; a autora; a agente da tares; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens inventarians; o Homo sapiens archivista; o Homo sapi-

ens organisatus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: inventário de gescons inativo = aquele referente às realizações evolutivas 

em área de atividade existencial já finalizada, funcionando aos moldes de registro da história pes-

soal; inventário de gescons ativo = aquele referente às realizações evolutivas em andamento, su-

jeito a atualizações periódicas. 

 

Culturologia: a cultura proexológica; a cultura da priorização evolutiva; a cultura ver-

betográfica; a cultura conscienciográfica; a cultura conscienciológica. 

 

Tipologia. No contexto da Inventariologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 4 ti-

pos de inventário de gescons, com a sugestão de respectivos itens a serem preenchidos: 

1.  Artigo publicado: número do artigo para o autor (ordem cronológica de publicação); 

título; coautor (caso haja); nome da revista; ano; volume; número; data da publicação; página 

inicial do artigo; página final; total de páginas; número de referências; evento associado ao artigo 

(caso haja). 

2.  Docência conscienciológica (por curso ministrado): número do curso para o docente 

(ordem cronológica da docência); número da turma; outros professores (caso haja); data; cidade; 

local; número de alunos; número de integrantes da equipe. 

3.  Tarefa intelectual para obra útil: tema; obra; data da solitação; data da entrega; 

tempo de elaboração; percentual de aproveitamento da tarefa na obra. 

4.  Verbetorado: número do verbete para o autor (ordem cronológica de elaboração); tí-

tulo do verbete; especialidade; tema central; número do verbete na Enciclopédia; data da defesa; 

mediador da tertúlia; data do envio do verbete para revisão; data da liberação do verbete pelos re-

visores; quantidade de dias desde o último envio de verbete para revisão. 

 

Acompanhamento. O inventário de gescons permite o acompanhamento cotidiano das 

autorrealizações, evidenciando os períodos de maior atividade ou inatividade relativas às tarefas 

evolutivas, instigando reflexões sobre as prioridades existenciais e ampliando a autolucidez quan-

to ao andamento da proéxis.  

Ritmo. A análise do inventário gesconológico permite a constatação do ritmo autoim-

posto para a produtividade evolutiva, indicando 3 movimentos em relação à velocidade da elabo-

ração de gescons, listados em ordem lógica, seguidos de autoquestionamentos pertinentes:  

1.  Diminuição. A redução no ritmo da produtividade pessoal pode ser atribuído à pre-

guiça, despriorização, chegada ao limite do fôlego holossomático ou sobreposição de outras tare-

fas consideradas prioritárias? Há atrasos irrecuperáveis? Quais providências podem ser tomadas, 

hoje, para minimizar tal diminuição?  

2.  Manutenção. A sustentação de ritmo satisfatório de produções evolutivas fundamen-

ta-se em quais competências pessoais e rotinas úteis? Há o emprego de técnicas favorecedoras da 

auteficácia laboral? Quais novos recursos ambientais e aprimoramentos pessoais seriam capazes 

de otimizar a elaboração das gescons?  

3.  Aceleração. A aceleração no ritmo da autoprodutividade decorre do aumento no am-

paro intra e extrafísico? Há condições, situações ou contextos agilizando a efetivação das tarefas? 

Quais atitudes podem ser tomadas hoje para estender ao máximo o período favorável a tal acele-

ração? 

 

Informações. Concernente à Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

5 informações passíveis de serem extraídas do inventário de gescons, úteis para a avaliação auto-

crítica da produtividade pessoal: 
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1.  Autopriorização existencial. Indica a qualidade da gestão do tempo evolutivo pes-

soal em prol da consecução das tarefas da autoproéxis. 

2.  Autorrepertório tarístico. Elucida o volume de conteúdos produzidos com potencial 

esclarecedor. 

3.  Patrimônio gesconológico. Demonstra a extensão do acervo pessoal de obras úteis 

de própria autoria. 

4.  Pontoação autevolutiva. Fornece dados para a elaboração das pontoações sobre as 

realizações da vida atual. 

5.  Saldo evolutivo. Enumera fatos passíveis de estimar o saldo da Ficha Evolutiva Pes-

soal (FEP).  

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o inventário de gescons, indicados para a expansão das 

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

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Empenho  proexolíneo:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

05.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Gescon  ectópica:  Proexologia;  Nosográfico. 

08.  Gestação  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático.  

09.  Inventário  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

07.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Inventário  proexológico:  Autoproexologia;  Homeostático. 

11.  Maternagem  ideativa:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Síndrome  de  Amiel:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Taquirritmia  megagescônica:  Megagesconologia;  Neutro. 

15.  Técnica  da  imersão  intelectual:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

O  INVENTÁRIO  DE  GESCONS  AMPLIA  A  LUCIDEZ  SOBRE  

A  QUANTIDADE,  A  QUALIDADE  E  O  RITMO  EMPREGADO  

NA  PRODUTIVIDADE  EVOLUTIVA,  APONTANDO  ACERTOS  

E  AJUSTES  NECESSÁRIOS  EM  PROL  DO  COMPLÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma inventariar as próprias gestações cons-

cienciais? Com qual utilidade prática? 

 

A. L. 
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I N V E N T Á R I O    G E N E A L Ó G I C O  
(G R U P O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O inventário genealógico é o levantamento minucioso e técnico de infor-

mações sobre a origem da conscin, homem ou mulher, e da própria família, por meio de auto 

e heteropesquisa realizada junto aos parentes, com obtenção de dados relevantes e contributivos 

ao autoconhecimento. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo inventário vem do idioma Latim, inventarium, “inventário”  radical 

de inventum, supino de invenire, “achar”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo genealogia vem do 

idioma Latim, genealogia, derivado do Grego, genealogía, “estirpe  linhagem  estudo da origem 

das fam lias”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Levantamento da origem familiar. 2.  Investigação da procedência 

familiar. 3.  Inventário da parentela. 4.  Pesquisa das raízes familiares. 5.  Catálogo genealógico. 

Neologia. As 3 expressões compostas inventário genealógico, inventário genealógico 

superficial e inventário genealógico aprofundado são neologismos técnicos da Grupocarmologia. 

Antonimologia: 1.  Desorganização de dados familiares. 2.  Esquecimento da Genea-

logia. 

Estrangeirismologia: o backup genealógico; o rapport grupal; os hobbies pessoais; 

a sincronia do timeline da fatuística historiográfica; o mind map familiar; o curriculum vitae 

grupal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Holobiografologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa; o materpensene pessoal da perso-

nalidade biografada; o materpensene pessoal do biógrafo; a fôrma holopensênica familiar; os gru-

popensenes; a grupopensenidade. 

 

Fatologia: o inventário genealógico; a árvore genealógica; a investigação sobre a família 

nuclear; a Genética; o grupo específico de cada consciência; a vida humana consanguínea; o vín-

culo genealógico; o repositório de registros familiares; o banco de dados; a organização de infor-

mações relevantes; a descrição autopesquisística da própria vida; a descrição heteropesquisística 

da família; a História Pessoal intrafísica dos membros do grupo consanguíneo; a História Grupal 

intrafísica; o inventário grupal; a descrição da vida grupal; a visão panorâmica pessoal; a visão 

panorâmica grupal; a organização da memória da vida; o autorreencontro vivencial; as surpresas 

com as informações obtidas; a superação de lapsos de memória; a interrelação dos fatos aparente-

mente desconexos; o conjunto dos registros importantes da vida; os fatos marcantes; as lições de 

vida ao estudar a família; a cosmovisão familiar; a análise das casuísticas; o estudo das interrela-

ções grupais; as ideias inatas; a convivialidade compulsória; a grupalidade imposta; a identifica-

ção de trafores, trafares e trafais grupais; a compreensão dos motivos de estar na família; a dimi-

nuição da autoconflitividade ao fazer as pazes com a família; os posicionamentos diferentes ao 

sobrepairar os fatos; a autoconstatação da espiral evolutiva; a percepção de novos detalhes no ato 

de ser minipeça em maximecanismo; a análise da trajetória de vida; a metodologia do inventário 

genealógico; a memória da família registrada nos documentos; as entrevistas com os familiares;  

a autorreflexão; a observação atenta à família; a carreira profissional familiar; a hipótese de ma-

crossoma na família; a religião da família interferindo nos novos integrantes; os estigmas familia-

res; o sobrenome estigmatizado da família; a identificação do líder familiar; as controvérsias;  

a pesquisa de campo; a pesquisa com os parapsíquicos da família; a identificação da data pessoal 
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histórica; a data inesquecível; a data singular; as vivências incompreendidas pelos familiares;  

a data evolutiva; as datas comemorativas; a data relevante coletiva; a originalidade de cada cons-

cin; as semelhanças físicas; as grandes diferenças de temperamento; o fato de a cada ressoma há-

ver necessidade de estudar nova árvore genealógica. 

 

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

a identificação do analfabetismo parapsíquico da família; a autopredisposição genética da família 

nuclear ao parapsiquismo; o autorrevezamento multissomático na mesma árvore genealógica;  

a identificação das retroárvores genealógicas; as repercussões energéticas do autestudo; as reper-

cussões energéticas do estudo da família; a oportunidade para o descarte de bagulhos energéticos; 

as retrocognições; a paraprocedência familiar; a atuação do amparador pessoal na dinamização da 

autopesquisa; o fenômeno da visão panorâmica; a cápsula do tempo; a possível identificação de 

retrossoma na família; a pesquisa da personalidade consecutiva; a hipótese da data importante 

nesta vida, já ter sido a mesma na retrovida; a biografia familiar considerando a multisserialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do cultivo das vivências pessoais; o sinergismo aportes- 

-proéxis. 

Principiologia: o princípio da singularidade autobiográfica; o princípio de escrever pa-

ra não esquecer; o princípio de nada acontecer por acaso, incluindo a família; o princípio da 

complexidade consciencial. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) influenciando a trajetória pessoal. 

Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica. 

Tecnologia: a técnica da retrospectiva da própria vida; a técnica de sobrepairar as pró-

prias lembranças; a técnica do registro; a técnica do entrecruzamento de dados; a autobiografia 

sendo técnica consciencioterápica; a técnica do bom humor aplicado aos próprios tropeços no de-

correr da vida. 

Voluntariologia: o voluntariado grupocármico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da seriéxis; o laborató-

rio conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autoconsciencio-

metrologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico 

da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Biografologia; o Colégio Invisível da Grupocarmo-

logia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio In-

visível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Policarmologia; o Colégio Invisível da Interas-

sistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos da Paragenética na superação da Genética e da mesologia desfa-

voráveis. 

Neossinapsologia: as neossinapses abrindo novos caminhos para a autorreflexão; as 

neossinapses advindas da ampliação do entendimento de si mesmo. 

Ciclologia: o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo da libertação grupocármica. 

Enumerologia: o inventário das doenças dos familiares; o inventário das profissões dos 

familiares; o inventário dos nomes dos familiares; o inventário dos sobrenomes dos familiares;  

o inventário das nacionalidades dos familiares; o inventário das habilidades dos familiares; o in-

ventário dos parafenômenos dos familiares. 

Binomiologia: o binômio uso incorreto do retrossoma–neoárvore genealógica pessoal; 

o binômio recebimentos-retribuições; o binômio árvore genealógica–enraizamento holopensê-

nico. 

Interaciologia: as interações conscin-grupocarma; as interações familiares; a interação 

Paragenética-Genética; a interação atores grupocármicos–contextos evolutivos. 
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Crescendologia: o crescendo anotações dispersas–inventário genealógico; o crescendo 

do autoconhecimento; o crescendo pesquisa sob o enfoque materialista–pesquisa sob o enfoque 

do paradigma consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio genealógico avós-pais-filhos; o trinômio fase preparatória– 

–fase consecutiva–fase conclusiva; o trinômio passado-presente-futuro. 

Polinomiologia: o polinômio registrar-relembrar-pesquisar-analisar-reciclar; o polinô-

mio cronológico eventos-datas-nomes-números; o polinômio registros–linha do tempo–contextu-

alização dos fatos–visão de conjunto–Auto-História Integral; o polinômio gênero-etnia-naciona-

lidade-genealogia. 

Antagonismologia: o antagonismo reagrupamento evolutivo / diáspora evolutiva; o an-

tagonismo pessoa aberta / pessoa fechada. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin poder aprender com maus exemplos; o para-

doxo de o sucesso autobiográfico não significar compléxis; o paradoxo de o aumento de conheci-

mento poder gerar mais dúvidas sobre a personalidade; o paradoxo sutil da libertação sem sepa-

ração entre os componentes da família. 

Politicologia: a evitação da idolocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei da atração dos afins. 

Filiologia: a cognofilia; a mnemofilia; a biografofilia; a autopesquisofilia; a historiofilia; 

a conscienciofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia; a familiofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a autopesquisofobia; a retrofobia; a geneticofobia; a para-

geneticofobia; a familiofobia; a conscienciofobia. 

Sindromologia: a síndrome do canguru; a síndrome do ninho vazio; a síndrome da alie-

nação parental. 

Maniologia: a identificação das manias familiares. 

Mitologia: o mito da biografia definitiva. 

Holotecologia: a inventarioteca; a autopesquisoteca; a conscienciometroteca; a metodo-

teca; a biografoteca; a consciencioteca; a elencoteca. 

Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Genealogia; a Inventariologia; a Arquivolo-

gia; a Intrafisicologia; a Autopesquisologia; a Holobiografologia; a Parageneticologia; a Perfilo-

logia; a Elencologia; a Sincronologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin organizada; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o parente; o genealogista; o pesquisador; o autoinvestigador; o pai;  

o avô; o bisavô; o trisavô; o irmão; o tio; o primo; o neto; o bisneto; o tataraneto; o cunhado; o so-

gro; o genro; o sobrinho; o arquivologista; o arquivista; o compassageiro evolutivo; o duplista;  

o duplólogo. 

 

Femininologia: a parenta; a genealogista; a pesquisadora; a autoinvestigadora; a mãe;  

a avó; a bisavó; a trisavó; a irmã; a tia; a prima; a neta; a bisneta; a tataraneta; a cunhada; a sogra; 

a nora; a sobrinha; a arquivologista; a arquivista; a compassageira evolutiva; a duplista; a dupló-

loga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens archivista; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sa-

piens biographicus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Ho-

mo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens evolutiologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: inventário genealógico superficial = o desenvolvido sem detalhismo  

e exaustividade, com pouco aproveitamento das informações sobre a família; inventário genealó-

gico aprofundado = o desenvolvido com detalhismo e exaustividade, com aproveitamento útil das 

informações sobre a família. 

 

Culturologia: a cultura da autoinvestigação; a cultura da Inventariologia Genealógica. 

 

Inventariologia. Sob a ótica da Pesquisologia, eis, por exemplo, em ordem didática, 64 

questões, passíveis de serem inventariadas no contexto genealógico: 

01.  Nome. Qual o nome completo do parente? 

02.  Idade. Qual a idade atual? 

03.  Mudança de nome. Realizou mudança de nome e / ou sobrenome? Por qual mo-

tivo? 

04.  Apelido. Recebeu algum apelido? Qual? 

05.  Grau. Qual o grau de parentesco? 

06.  Gênero. Qual o gênero? Masculino ou feminino? 

07.  Sexualidade. Heterossexual ou homossexual? 

08.  Data de ressoma. Qual a data de nascimento? 

09.  Data de dessoma. Se dessomado, qual a data? 

10.  Causa mortis. Se dessomado, qual o motivo? 

11.  Doenças. Quais doenças apresentou e com qual idade? 

12.  Pais. Qual o nome dos pais? São conscins ou consciexes? 

13.  Estado civil. Qual a situação conjugal dos pais? 

14.  Adoção. É adotado? 

15.  Irmãos. Possui irmãos? Todos consanguíneos? Quantos? Quais os nome? 

16.  Relacionamento. Como é o relacionamento com pais e irmãos? 

17.  Saída. Ainda reside com os pais? Se já saiu da casa dos pais, isso faz quanto tempo? 

18.  Estudo. Teve oportunidade de estudar? Qual a escolaridade atual? 

19.  Profissão. Qual profissão seguiu, segue ou quer seguir? 

20.  Nacionalidade. Qual país, estado, cidade, bairro nasceu e / ou viveu? 

21.  Habilidades. Quais são as habilidades pessoais? 

22.  Interesses. Quais são os principais interesses de vida? 

23.  Religião. Frequenta ou frequentou alguma religião? 

24.  Olhos. Qual a cor dos olhos? 

25.  Cabelo. Qual a cor do cabelo? 

26.  Pele. Qual a cor da pele? 

27.  Soma. Qual peso? Está no peso ideal, acima ou abaixo? Tem dificuldade para ema-

grecer ou engordar? Qual a altura? 

28.  Deficiência. Possui alguma deficiência física? 

29.  Promiscuidade. Teve vida promíscua? 

30.  Casamento. Casou formalmente? Se sim, com quantos anos? Qual o nome do par-

ceiro(a)? Fez festa de comemoração? 

31.  Filhos. Teve filhos? Qual idade tinha? Quantos filhos? Quais nomes e gêneros? 

Algum dessomado? Todos filhos do mesmo parceiro? Algum filho gêmeo ou trigêmeo? Algum 

problema no nascimento? Algum filho adotado? 

32.  Padrinhos. Tem padrinhos? Se sim, quais os nomes? 

33.  Afilhados. Teve afilhados? Se sim, quantos? Quais nomes? 

34.  Parapsiquismo. Teve algum fenômeno parapsíquico? 

35.  Síndromes. Ao longo da vida teve alguma síndrome? 

36.  Depressão. Teve depressão? 

37.  Vícios. Possui algum vício? Cigarro, bebida ou drogas? 
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38.  Mania. Possui alguma mania? 

39.  Assistência. Possui padrão assistencial? 

40.  Belicismo. Possui arma em casa ou alguma tendência ao belicismo? 

41.  Finanças. Possui autorganização financeira? 

42.  Queixa. É pessoa queixosa? 

43.  Medo. Possui medo de algo? 

44.  Trafor. Qual são os trafores? 

45.  Trafar. Quais são os trafares? 

46.  Trafal. Quais são os trafais? 

47.  Sono. Tem algum problema para dormir? 

48.  Projeção. Já teve alguma projeção lúcida fora do corpo? 

49.  Convivialidade. Como é a convivialidade com as conscins, consciexes, animais  

e plantas? 

50.  Perfil. Posssui perfil eutímico ou distímico? 

51.  Intelectual. Considera-se pessoa intelectualizada? 

52.  Melhor. Em quais matérias era melhor na escola? 

53.  Menor. E as de menor desempenho? 

54.  Empatia. Na família, de quem gosta ou de quem gostava mais? 

55.  Antipatia. Na família, de quem não gosta ou de quem não gostava? 

56.  Isolamento. Manifestava alguma tendência ao isolamento? 

57.  Dificuldades. Quais eram as principais dificuldades observadas em relação ao coti-

diano? 

58.  Facilidades. E quais eram as principais facilidades? 

59.  Diferente. Quais são os aspectos identificados na infância e modificados na atua-

lidade? 

60.  Acidente. Teve algum acidente de percurso relevante? De qual ordem? 

61.  Retrolembranças. Quando criança, referiu, em algum momento, ter nascido por 

motivo específico? Tem lembranças de vidas pretéritas ou do período intermissivo? 

62.  Traço. Qual traço pessoal de personalidade se repete na família? E qual percebe ser 

totalmente diferente? 

63.  Conscienciologia. Teve algum contato com a Conscienciologia? Qual a opinião so-

bre a Neociência? 

64.  Identificação. Qual a percepção das pessoas sobre o inventariante? Homeostática ou 

nosográfica? Por qual razão? 

 

Padrão. Após realizar o questionário com os familiares é possível constituir e visualizar 

o inventário genealógico, permitindo analisar as semelhanças e padrões familiares. 

Intenção. Torna-se fator importante fazer as pesquisas com pessoas predispostas a forne-

cer informações. Fazer esse tipo de pesquisa com a intenção de bisbilhotar a vida alheia, ou por 

mera curiosidade, torna-se antiassistencial. 

Compreensão. Toda informação obtida pode ser levada para a autorreflexão, constituin-

do oportunidade para a saída do processo pessoal de reclamação e queixa da família e abrindo ca-

minho para a compreensão da própria ressoma no grupo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o inventário genealógico, indicados para a expansão das 

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

01.  Arquivologia:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Autobiografia  técnica:  Autopesquisologia;  Neutro. 

03.  Biografologia:  Proexologia;  Neutro. 
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04.  Data  relevante:  Paracronologia;  Neutro. 

05.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Elo:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Estigma  autobiográfico:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

08.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

09.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

10.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Libertação  do  clã:  Grupocarmologia;  Neutro. 

12.  Seriéxis  alheia:  Seriexologia;  Neutro. 

13.  Sincronicidade:  Cosmoconscienciologia;  Neutro. 

14.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Vínculo  consciencial:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

 

O  INVENTÁRIO  GENEALÓGICO  É  FERRAMENTA  IMPOR-
TANTE  PARA  INVESTIGAR  A  PRÓPRIA  FAMÍLIA,  SENDO  

FONTE  COMPLEMENTAR  DE  INFORMAÇÕES  ÚTEIS  SOBRE  

A  AUTOPROÉXIS,  A  SERIÉXIS  E  A  PARAPROCEDÊNCIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou em profundidade a própria família? 

Quais os proveitos autopesquisísticos e evolutivos obtidos? 

 

J. C. N. 
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I N V E N T A R I O L O G I A  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Inventariologia é a Ciência aplicada aos estudos do inventário, balanço 

ou levantamento das posses ou bens, ativos e passivos, de qualquer natureza, de alguém, com ava-

liação e descrição minuciosa dos itens do patrimônio pessoal representativos para a consecução 

adequada da programação existencial (proéxis). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo inventário deriva do idioma Latim, inventarium, do radical inven-

tum, e este de invenire, “achar”. Surgiu no Século XIV. O elemento de composição logia procede 

do idioma Grego, lógos, “Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de   te-

ma”. 

Sinonimologia: 1.  Inventariação. 2.  Estudo do inventário. 3.  Catalografia. 4.  Arquivís-

tica; Arquivologia. 

Neologia. Os 3 vocábulos Inventariologia, Mininventariologia e Maxinventariologia são 

neologismos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Antiproéxis. 2.  Antiassistenciologia. 3.  Antivoluntariado. 4.  Antir-

recéxis. 5.  Obliteração 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os poluciopensenes; a poluciopensenidade. 

 

Fatologia: a Inventariologia Institucional; o inventário arquivológico; a enumeração;  

a lista; a listagem; o listão; o listário; a relação; o rol; o levantamento; o arrolamento; a codi-

ficação de dados; a catalogação; o catálogo; o cadastro; o registro; a computação; os bens; o pa-

trimônio; as especificações; a contabilização; a classificação; a exposição; a atualização das 

posses; a natureza dos itens; as matérias-primas mentaissomáticas; os multimeios; os pormenores; 

as cifras; as disponibilidades; a administração; o escrutínio; a armazenagem; a biblioteca pessoal; 

a cornucópia de tesouros da sabedoria; o almoxarifado pessoal; o cosmograma; os recebimentos 

para a proéxis; o arquivo vivo; o arquivo morto; a depreciação; a obsolescência; a cultura inútil; 

as preservações; os descartes; a prioridade das verpons; as retribuições pessoais; os entulhos anti-

cosmoéticos; os bagulhos energéticos; os excessos; o lixão pessoal; o sujismundismo; o resguardo 

do indispensável; os objetos compactados; os móveis; os imóveis ociosos; a indumentária pes-

soal; os artefatos do saber; a planilha financeira; os trastes esdrúxulos; o consumismo compul-

sivo; a acumulação; o colecionismo patológico; as malversações; as dilapidações; os desperdícios; 

os esbanjamentos; a gastança suntuária; o perdularismo; a cultura das inutilidades; as omissões 

deficitárias; a perda da proéxis; a Era da Informação; a relação recebimentos-retribuições; a re-

lação Inventariologia-Arquivologia; a relação Inventariologia-estocagem; a relação Inventario-

logia–inundação da Informática; a relação Proxêmica–volume documental; a Taxologia das 

aquisições. 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Voluntariologia: as pontoações (estatísticas) da Instituição Conscienciocêntrica (IC). 

Enumerologia: o rato de biblioteca; o banco de dados; o sistema de arquivos; o controle 

de arquivo; o livro de registro; o disco rígido; a gravação automática. 
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Filiologia: a inventariofilia. 

Holotecologia: a Holoteca pessoal; a inventarioteca. 

Interdisciplinologia: a Inventariologia; a Proexologia; a Intrafisicologia; a Arquivística; 

a Arquivologia; a Conscienciometrologia; a Holomnemônica; a Tudologia; a Estatística. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa desorganizada; a conscin organizada. 

 

Masculinologia: o inventariante; o inventariador; o arquivologista; o recenseador; o pro-

prietário; o reciclante existencial; o inversor existencial; o executor da proéxis; o avarento; o per-

dulário; o descuidado; o bagulhista; o Sujismundo; o colecionador cultural; o estoquista. 

 

Femininologia: a inventariante; a inventariadora; a arquivologista; a recenseadora;  

a proprietária; a reciclante existencial; a inversora existencial; a executor da proéxis; a avarenta;  

a perdulária; a descuidada; a bagulhista; a Sujismunda; a colecionadora cultural; a estoquista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens archivista; o Homo sapiens inventarians; o Homo sa-

piens avarus; o Homo sapiens perditus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens mentalso-

maticus; o Homo sapiens holothecologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Mininventariologia = a recéxis pessoal ambulatorial; Maxinventariologia 

= a recéxis pessoal cirúrgica. 

 

Culturologia: o inventário cultural. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

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

1.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

2.  Arquivologia:  Experimentologia;  Neutro. 

3.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

4.  Definição  do  básico:  Definologia;  Homeostático. 

5.  Extraconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

6.  Inutilogia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

7.  Portfolio  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

ATRAVÉS  DO  INSTINTO  DE  SOBREVIVÊNCIA,  A  VIDA  

HUMANA  LEVA  A  CONSCIN  À  ACUMULAÇÃO  DE  PATRI-
MÔNIOS  CAPAZES  DE  SE  TORNAREM  EXCESSIVOS, 
COM  O  PASSAR  DO  TEMPO,  EXIGINDO  REVISÕES. 

 

Questionologia. Você já inventariou o patrimônio pessoal recebido para a consecução da 

proéxis? Há itens a serem descartados? Você vem retribuindo razoavelmente o recebido nesta es-

cola da vida humana? 
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I N V E N T Á R I O    P A R A P S Í Q U I C O    D A    I N F Â N C I A  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O inventário parapsíquico da infância é o levantamento realista das vivên-

cias de autoparapercepções na fase infantil da conscin, homem ou mulher, através de auto e hete-

ropesquisa das lembranças pretéritas junto ao pai, mãe ou responsável, objetivando o autoconhe-

cimento e desenvoltura quanto à pararrealidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo inventário deriva do idioma Latim Imperial, inventarium, do radi-

cal inventum, e este de invenire, “achar”. Surgiu no Século XIV. 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    vida  aos seres vivos    alma”  de psy-

khé, “alma  como princ pio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século XIX. 

A palavra 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. 

Sinonimologia: 1.  Levantamento do parapsiquismo precoce. 2.  Avaliação parapsíquica 

infantil. 3.  Descrição detalhada da vida parapsíquica infantil. 4.  Autopesquisa da precocidade 

parapsíquica. 5.  Investigação da paraperceptibilidade do infante. 

Neologia. As 3 expressões compostas inventário parapsíquico da infância, inventário 

parapsíquico superficial da infância e inventário parapsíquico aprofundado da infância são neo-

logismos técnicos da Autopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Autodesconhecimento do parapsiquismo infantil. 2.  Antipesquisa 

pessoal da infância parapsíquica. 3.  Esquecimento do parapsiquismo infantil. 

Estrangeirismologia: a performance parapsíquica do infante; o checkup multiexistenci-

al; o rapport consigo mesmo; o rendiconto seriexológico; o mind map retrocognitivo; o revival de 

posturas ultrapassadas; o curriculum vitae parapsíquico; o strong profile parapsíquico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à lucidez extrafísica na infância. 

Citaciologia: – “A vida n o examinada n o vale a pena ser vivida” (Sócrates, 470–399 

a.e.c.). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene da autopesquisa parapsíquica; o holopensene pessoal da 

paraperceptibilidade; o holopensene pessoal do autoconhecimento; a autopensenização multidi-

mensional; a maturidade pensênica na infância; os retropensenes; a retropensenidade; as contami-

nações pensênicas despercebidas. 

 

Fatologia: o inventário parapsíquico da infância; o levantamento da primeira manifesta-

ção parapsíquica; o interesse pelas pesquisas parapsíquicas; a inteligência evolutiva (IE) evidenci-

ada na infância; o sorriso desassediador presente no infante; o preconceito quanto ao parapsiquis-

mo; o bullying evidenciando o desconhecimento do parapsiquismo; o isolamento da criança; os 

adultos infantilizando demasiadamente a criança; o terror noturno; a pesquisa dos medos podendo 

levar a identificação de traumas do passado; o jeito de ser da pessoa demonstrando o tempera-

mento da conscin; a valorização de si mesmo enquanto objeto de pesquisa; o prazer de aprofundar 

o estudo de si próprio; o automapeamento; o aumento da autorreflexão; a autanálise qualiquantita-

tiva do passado; os gostos inatos; a convivialidade com os idosos, adultos, jovens, crianças e be-

bês; a convivialidade com as plantas e animais; o senso de assistencialidade desde criança; os me-

dos esquecidos; os relatos mostrando possíveis informações sobre vidas anteriores; os relatos so-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13415 

bre os familiares dessomados; a retrospectiva de vida; a confirmação das potencialidades desper-

diçadas; a reconstrução de si mesmo; a expansão da compreensão das próprias ideias; o conjunto 

dos registros importantes da infância; a autometria paraperceptiva na infância; o autorreencontro 

vivencial; o autorreconhecimento; o backup da memória da própria infância; as entrevistas com 

familiares; a viagem ao passado; as fotografias e vídeos auxiliando as lembranças da infância; os 

objetos de recordação da infância; a autorrevivência; os detalhes da própria vida; os autachados;  

a superação dos lapsos de memória; a interrelação dos fatos aparentemente desconexos; a percep-

ção ampliada das repercussões pretéritas; a visão distorcida; as crises de crescimento ao enfrentar 

a realidade de atos realizados no passado; a diminuição da autoconflitividade ao fazer as pazes 

com o próprio passado; as atividades favoritas; os fatos marcantes; o capítulo da autobiografia;  

a rememoração dos fatos ocorridos na infância; a correção da autoimagem; a reformulação de au-

toconceitos; o reaproveitamento evolutivo; a constatação das conclusões pretéritas serem apenas 

temporárias; a releitura dos episódios do passado evidenciando detalhes até então desconsidera-

dos; os gatilhos retrocognitivos; o problema atual denotando ser consequência de ações pretéritas; 

a predisposição a determinado tipo de evento; a certeza íntima de ter proéxis a realizar; a melhora 

crescente do senso de orientação existencial; a confirmação ou modificação do rumo das pesqui-

sas; a autorrevisão do passado; o autoinventário retrocognitivo; o autoconhecimento através da 

pesquisa. 

 

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

da sinalética energética e parapsíquica pessoal na infância; o autoparapsiquismo auxiliando a pro-

gramação existencial; a inspiração dos amparadores extrafísicos; as autorretrocognições ampara-

das; a autoconscientização multidimensional (AM) antecipada; o autoparapsiquismo precoce pro-

piciando a retomada da autoconsciencialidade intermissiva; as repercussões energéticas do autes-

tudo; a busca da maturidade parapsíquica a partir da inversão existencial (invéxis); o autoconheci-

mento das instalações dos campos energéticos assistenciais; o reconhecimento precoce das sincro-

nicidades e interatividades intra e extrafísicas ou entre fatos e parafatos, fenômenos e parafenô-

menos; a superdotação parapsíquica; a reanimação das habilidades parapsíquicas pregressas; os 

adultos desmerecendo as parapercepções da criança; as reações físicas do corpo infantil ao fenô-

meno parapsíquico; a Paragenética sobrepondo-se à Genética da criança; os talentos para-

psíquicos manifestados precocemente; o parapsiquismo despercebido pela criança; a primeira ma-

nifestação parapsíquica; a investigação da origem das ideias pessoais; as companhias extrafísicas 

ainda mantidas pelas mimeses desnecessárias; as ideias inatas evidenciadoras do Curso 

Intermissivo (CI); as preferências pessoais denotando as características culturais holobiográficas; 

a força presencial notória da conscin parapsíquica ainda jovem; os extrapolacionismos 

parapsíquicos; o capital parapsíquico; a investigação das autovivências multidimensionais; a es-

colha da árvore genética adequada à proéxis parapsíquica; a surpresa do autoconhecimento 

parapsíquico revelado pelos pais ou responsáveis; os próprios atos, fatos e parafatos revelando as 

retrovidas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do desenvolvimento parapsíquico em grupo de crianças; 

o sinergismo aportes existenciais–proéxis; o sinergismo retrossinapses-neossinapses. 

Principiologia: o princípio da seriexialidade evolutiva; o princípio da inseparabilidade 

grupocármica; o princípio pessoal de escrever para não esquecer; o princípio de nada acontecer 

por acaso, incluindo a família. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) criado a partir da autorrevisitação 

da trajetória de vida; o código de condutas familiares influenciando a trajetória pessoal. 

Teoriologia: a teoria da holomemória pessoal; a teoria do autoconhecimento evolutivo; 

as teorias conscienciológicas propulsoras de autorreciclagens. 

Tecnologia: a técnica do inventariograma; a técnica da assim-desassim; a técnica da re-

trospectiva da própria vida; a técnica de sobrepairar as próprias lembranças; a técnica do bom 
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humor aplicado aos próprios tropeços no decorrer da vida; a técnica da soltura energossomática; 

a técnica do registro; a técnica do entrecruzamento de dados; a autobiografia sendo técnica cons-

ciencioterápica. 

Voluntariologia: o voluntariado autopesquisístico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico do estado vibra-

cional; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscien-

ciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório 

conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Parafe-

nomenologia; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio 

Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Gru-

pocarmologia. 

Efeitologia: o efeito do parapsiquismo precoce no saldo interassistencial; o efeito halo 

do autoparapsiquismo na sequência das vidas intrafísicas; os efeitos da aplicação da técnica da 

autorrevisitação na evolução consciencial; os efeitos do autoconhecimento potencializador de 

reciclagens pessoais; o efeito da voliciolina nas superações pessoais ao longo da vida; o efeito 

dos cursos conscienciológicos na verificação de fatos recorrentes e indicadores de recins; o efei-

to potencializador do retroparapsiquismo no autoparapsiquismo. 

Neossinapsologia: as neossinapses abrindo novos caminhos para a autorreflexão; as 

neossinapses advindas da ampliação do entendimento de si mesmo. 

Ciclologia: o ciclo de autorreeducação parapsíquica. 

Enumerologia: o inventário dos recebimentos; o inventário das retribuições; o inventá-

rio das parapercepções; o inventário das conquistas; o inventário das ideias inatas; o inventário 

dos medos; o inventário da convivialidade. 

Binomiologia: o binômio autorrevisitação-autodescoberta; o binômio autoconhecimen-

to-autotransformação. 

Interaciologia: a interação senso de gratidão–senso de retribuição. 

Crescendologia: o crescendo iscagem inconsciente–iscagem amadora–iscagem lúcida; 

o crescendo autodesassédio pensênico–autodomínio energético–heterodesassédio; o crescendo 

retrocognições-autocompreensão-autassistência-heterassistência-reconciliações; o crescendo in-

genuidade-experiência-maturidade. 

Trinomiologia: o trinômio ingenuidade-inexperiência-imaturidade; o trinômio História 

Pessoal–autodiagnóstico–prognóstico evolutivo; o trinômio rever-reavaliar-reempregar; o trinô-

mio retroideia-ponderação-neoideia; o trinômio revisão–reconsideração–atitude nova. 

Polinomiologia: o polinômio ideias inatas–gatilho retrocognitivo–retrocognição–fato 

orientador; o polinômio procurar–intensificar a busca–encontrar–trazer à tona–reciclar; o poli-

nômio registrar-relembrar-pesquisar-analisar-reciclar; o polinômio registros–linha do tempo– 

–contextualização dos fatos–visão de conjunto–Auto-História Integral. 

Antagonismologia: o antagonismo autoparapsiquismo precoce sadio / autoparapsiquis-

mo prematuro doentio; o antagonismo retropostura estagnadora / neopostura avançada; o anta-

gonismo energossoma solto / energossoma bloqueado; o antagonismo pessoa aberta / pessoa fe-

chada; o antagonismo energia consciencial nociva / energia consciencial defensiva; o antago-

nismo veteranice parapsíquica / jejunice parapsíquica. 

Paradoxologia: o paradoxo da infância madura; o paradoxo de a pessoa ser 1 livro 

aberto, sem saber lê-lo; o paradoxo de o desenvolvimento parapsíquico ser individual e intrans-

ferível, mas ocorrer na interação com consciências, subumanos, vegetais, ambientes e objetos;  

o paradoxo das neossinapses a partir de retrolembranças; o paradoxo de as perdas na infância 

constituirem, por vezes, ganhos na adultidade; o paradoxo de a conscin lembrar de vidas ante-

riores e não lembrar da infância. 

Politicologia: a assistenciocracia; a parapsicocracia; a proexocracia; a autopesquisocra-

cia; a meritocracia; a exemplocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada desde a fase infantil. 
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Filiologia: a fenomenofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia; a evoluciofilia; a autopes-

quisofilia; a autocriticofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: a retrofobia; a proexofobia; a intelectofobia; a autocriticofobia; a neofobia;  

a tanatofobia; a autopesquisofobia. 

Sindromologia: a síndrome de estrangeiro (SEST). 

Maniologia: a identificação das manias egocêntricas infantis. 

Mitologia: o mito do dom recebido sem autesforço; o mito de biografar somente perso-

nalidades ilustres; a desmitificação de si mesmo. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a mentalsomatoteca; a energeticoteca; a fenômenoteca; 

a proexoteca; a inventarioteca; a autopesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Parapercepciologia; a Paraprocedenciolo-

gia; a Intermissiologia; a Inventariologia; a Invexologia; a Seriexologia; a Holobiografologia;  

a Holomnemonicologia; a Autorrevisitaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a isca humana inconsciente; a cons-

cin parapsíquica; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin autopesquisadora. 

 

Masculinologia: o infante parapsíquico; o amigo invisível; o autopesquisador; o provo-

cador de parafenômenos; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista conscienci-

al; o intermissivista; o completista; o proexista; o epicon lúcido; o inversor existencial; o reciclan-

te existencial; o tenepessista; o parapercepciologista. 

 

Femininologia: a infante parapsíquica; a amiga invisível; a autopesquisadora; a provoca-

dora de parafenômenos; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista conscienci-

al; a intermissivista; a completista; a proexista; a epicon lúcida; a inversora existencial; a reciclan-

te existencial; a tenepessista; a parapercepciologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraphaenomenolo-

gicus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens reflexivus; 

o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: inventário parapsíquico superficial da infância = o levantamento realiza-

do pela conscin sem detalhamento dos fatos e sem aproveitamento das informações conquistadas; 

inventário parapsíquico aprofundado da infância = o levantamento realizado pela conscin com 

detalhamento dos fatos e aproveitamento das informações obtidas. 

 

Culturologia: a cultura da paraperceptibilidade; a paracultura profilática das práticas 

bioenergéticas; a cultura da autopesquisa; a cultura da autoinvestigação; a cultura da Inven-

tariologia Parapsíquica. 

 

Inventariologia. Sob a ótica da Inventariologia, eis, por exemplo, em ordem lógica, 75 

questões dirigidas à mãe, pai ou responsável, podendo ser adaptadas e ampliadas, conforme a ne-

cessidade, visando mapear o contexto multidimensional da ressoma e da primeira e segunda in-

fância, da conscin interessada: 

01.  Planejamento. Qual foi a reação dos pais ao saberem da gravidez? 

02.  Gênero. Desejavam menino ou menina? Qual a reação ao saberem o sexo do bebê? 

03.  Ocorrências. Os 9 meses de gravidez foram tranquilos? 

04.  Comportamento. A mãe percebeu alguma alteração de comportamento relativo  

a comidas, lugares, sono e pensamentos diferentes? 
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05.  Tempo. A gravidez transcorreu no tempo previsto? 

06.  Ocorrências. O parto foi a termo? 

07.  Cordão. Ocorreu algum problema em relação ao cordão umbilical? 

08.  Tipo. O parto foi natural ou cesariana? Por que? 

09.  Nome. De qual maneira foi decidido o nome? Quem escolheu? Por que? 

10.  Sensação. Qual a sensação dos pais ao verem o bebê pela primeira vez? 

11.  Deficiência. Nasceu com alguma deficiência? 

12.  Marca. Foi percebida alguma marca de nascença? 

13.  Depressão. A mãe vivenciou depressão pós-parto? 

14.  Semelhanças. Quais as semelhanças entre esta gestação e as dos outros filhos? 

15.  Diferenças. Qual(is) diferença(s) houve(eram) na gestação dos outros filhos? 

16.  Sensação. Qual a sensação dos pais ao conduzirem o bebê para casa após o nasci-

mento? Foi bem acolhido? 

17.  Característica. Qual a principal característica enquanto bebê? 

18.  Ocorrência. Quando nasceu, atrapalhou ou auxiliou a vida de algum familiar? 

19.  Financeiro. Complicou as questões financeiras da família? 

20.  Relacionamento. Foi empecilho em alguma instância na vida do casal? 

21.  Mudança. Quais mudanças foram significativas após o nascimento? 

22.  Padrinhos. De qual maneira foi decidido quem iriam ser os padrinhos? Por qual 

razão? 

23.  Primogênito. Qual foi a reação do(a) irmão(ã) mais velho(a) ao receber outro mem-

bro da família? 

24.  Caçula. De qual maneira reagiu ante a chegada de irmão(ã) mais novo(a)? 

25.  Chupeta. Usou chupeta? Até qual idade? 

26.  Queixa. Quais as reclamações da criança? 

27.  Gostos. Quais os interesses da criança? 

28.  Crítica. Alguém da escola ou fora do núcleo familiar reclamava ou criticava algum 

comportamento? A reclamação ou crítica relacionava-se a qual motivo? 

29.  Trafor. Alguém comentava sobre algum traço-força identificado? 

30.  Comportamento. Era criança irrequieta ou tranquila? 

31.  Sono. A partir de qual idade já dormia sozinho(a)? 

32.  Sonhos. Costumava comentar os sonhos? Se recorda de algum? 

33.  Voo. Comentou de ter volitado? 

34.  Projeção. Relatou algo sobre ter saído do corpo? 

35.  Fenômeno. Relatava algum fenômeno parapsíquico? 

36.  Infantil. A convivialidade com outras crianças era sadia? 

37.  Adultos. A convivialidade com os adultos era tranquila? 

38.  Idosos. Como era a convivialidade com os idosos? 

39.  Naturofilia. Como era a convivialidade com as plantas e animais? 

40.  Alegria. Quais fatos a deixavam feliz? 

41.  Tristeza. Quais fatos a deixavam triste? 

42.  Medos. Quais medos tinha? 

43.  Amizade. Tinha amigo(s) invisível(eis)? 

44.  Consciex. Comentou alguma percepção ou parapercepção de consciex? Era alguém 

próximo? 

45.  Precognição. Comentou algo e no futuro ocorreu? 

46.  Comportamento. Qual era o comportamento na escola? 

47.  Notas. Era boa(m) aluna(o)? Obtinha boas notas? 

48.  Bom desempenho. Em quais matérias o desempenho era melhor? 

49.  Ruim desempenho. Em quais disciplinas apresentava menor desempenho? 

50.  Comentários. Nas reuniões de pais e mestres, quais eram os comentários sobre  

a criança? 
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51.  Prestatividade. Era participativa em casa? Ajudava na limpeza diária e no preparo 

das refeições? 

52.  Empatia. Havia alguém de quem gostava, em particular? 

53.  Antipatia. Teve antipatia com pai ou mãe, aparentemente sem motivo? 

54.  Aversão. Havia alguém de quem não gostava? 

55.  Isolamento. Manifestava alguma tendência ao isolamento? 

56.  Grupo. Manifestava tendência à grupalidade? 

57.  Líder. Transmitia liderança nas ações? 

58.  Choro. Por quais motivos chorava mais? 

59.  Dificuldades. Quais eram as principais dificuldades observadas em relação ao coti-

diano? 

60.  Facilidades. E quais eram as principais facilidades? 

61.  Diferente. Quais são os aspectos identificados na infância e modificados na atuali-

dade? 

62.  Melhora. Quais as evidências da melhora? 

63.  Piora. E quais evidências de não terem sido superados? 

64.  Acidente. Teve algum acidente de percurso relevante? De qual ordem? 

65.  Obediente. Aceitava facilmente as solicitações dos pais, professores e figuras de au-

toridade? 

66.  Manipulação. Era mentirosa e manipuladora? 

67.  Assistência. Possuía senso de assistencialidade ou era criança egocêntrica? 

68.  Apelido. Recebeu algum apelido? Qual? 

69.  Saudável. Quais doenças apresentou e com qual idade? 

70.  Causa. Adoecia com frequência? As causas eram facilmente identificadas? 

71.  Soma. Foi percebido por algum médico ou familiar se o corpo apresentava algum 

padrão diferenciado da média? 

72.  Humor. Apresentava humor deprimido ou eutímico? 

73.  Retrolembranças. Quando criança, referiu, em algum momento, ter nascido por 

motivo específico? 

74.  Retrocognições. Relatou lembranças de vidas pretéritas ou do período intermissivo? 

75.  Identificar. Qual a percepção dos familiares sobre a criança? Positiva ou negativa? 

Por qual razão? 

 

Avaliação. Após a leitura das informações obtidas, deve-se analisar cuidadosamente os 

detalhes, lembrando não ter resposta certa ou errada e buscar não ter pré-julgamento. Depois, jun-

tar com a autopesquisa parapsíquica e as retrolembranças, tendo por objetivo compor melhor ava-

liação sobre o autoparapsiquismo na fase infantil. 

 

Autodesconhecimento. A ausência de autopesquisa leva a pessoa a pensar não ter tido 

parapsiquismo na infância e desconhecer fenômenos autovivenciados possivelmente bloqueados, 

dificultando a desrepressão na atualidade. 

Norteador. Informações sobre a infância podem ajudar a compor o perfil consciencial 

parapsíquico da conscin, indicando informações da proéxis e até mesmo fornecendo dados de re-

trovidas, tais como vínculos, épocas e locais. 

Abertismo. É importante os pais ou responsáveis estarem abertos para ouvir as histórias 

das crianças, sem preconceitos. Abordagens repressoras podem criar traumas, fazendo-as se fe-

char, sendo causa comum dos bloqueios do parapsiquismo. 

 

Ferramenta. Muitas vezes podemos ter sido chamados de “loucos”  devido a viv ncias 

parapsíquicas não compreendidas. Portanto, é positivo pesquisar, anotar as vivências relatadas pe-

los familiares e avaliá-las. A prática do parapsiquismo sadio pode ser ferramenta útil para a acele-

ração da evolução pessoal. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o inventário parapsíquico da infância, 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.  Auto-herança  parapsíquica:  Seriexologia;  Homeostático. 

04.  Autoparapsiquismo  aflorado:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

05.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Despertamento  parapsíquico  precoce:  Parapercepciologia;  Neutro. 

07.  Desrepressão  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

08.  Infante  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

09.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Jejunice  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

11.  Marca  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

13.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

14.  Perfil  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Técnica  do  autoinventariograma:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

 

O  INVENTÁRIO  PARAPSÍQUICO  DA  INFÂNCIA  É  FERRA-
MENTA  IMPORTANTE  PARA  ESMIUÇAR  NOVAS  FACETAS  

DO  AUTOCONHECIMENTO,  EM  ESPECIAL  SOBRE  

REMEMORAÇÕES  CONSCIENCIAIS  PARAPERCEPTIVAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou, em profundidade o parapsiquismo 

da própria infância? Qual proveito obteve? 

 

J. C. N. 
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I N V E N T Á R I O    P R O E X O L Ó G I C O  
( A U T O P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O inventário proexológico é o balanço geral da vida humana da conscin, 

homem ou mulher, exposto aos compassageiros evolutivos intrafísicos, ao chegar ao nível de fi-

nalização da consecução da programação existencial pessoal, no qual apresenta com realismo to-

do o trabalho já realizado e, ao mesmo tempo, discrimina as potencialidades ou acréscimos possí-

veis da acabativa à vista, em geral resultante dos esforços em andamento na quarta idade cronoló-

gica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo inventário vem do idioma Latim, inventarium, “inventário”  radical 

de inventum, supino de invenire, “achar”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo programação pro-

cede do mesmo idioma Latim, programma, “publicado por escrito; edital; cartaz”  e este do idio-

ma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”  de prográphó, “escrever anteriormente; escre-

ver na cabeça de”. Apareceu no Século XX. A palavra existencial provém igualmente do idioma 

Latim, existentialis, “existencial”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Balanço proexológico. 2.  Inventário existencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas inventário proexológico, inventário proexológico 

autocrítico e inventário proexológico autocomplacente são neologismos técnicos da Autoproexo-

logia. 

Antonimologia: 1.  Teoria da autoproéxis. 2.  Prenúncio da autoproéxis. 

Estrangeirismologia: o striptease autoconsciente; o follow up proexológico; o Proexa-

rium; o Prioritarium; o right timing evolutivo; o upgrade proexológico; o plus proexológico;  

o check-list proexológico; a elaboração do curriculum vitae proexológico; a avaliação da perfor-

mance proexológica em andamento. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da Autoproexologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene da autorganização pessoal; os proexopensenes; a proexo-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os parapense-

nes; a parapensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os paratecnopensenes; a paratec-

nopensenidade. 

 

Fatologia: o período do inventário da existência humana; a proéxis enquanto partilha in-

terassistencial do patrimônio consciencial; a cobaiagem existencial; a invéxis; a quarta idade físi-

ca; as etapas evolutivas; o proexograma pessoal; a autexposição pública realista; a qualimetria 

proexológica; a produmetria proexológica; o balanço gerontológico; a relevância da longevidade 

humana no Terceiro Milênio. 

 

Parafatologia: o inventário proexológico; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o Curso Invermissivo (CI) pré-ressomá-

tico; o investimento pró-compléxis da parapreceptoria; a cláusula pétrea da autoproéxis; as gesta-

ções conscienciais; a Escala Evolutiva das Consciências; as previsões intrafísicas quanto à inter-

missividade próxima pessoal; o Curso Balanço Existencial (APEX; CEAEC); a transcendentali-

dade exposta; as chancelas intraconscienciais pessoais e ratificações autoparapsíquicas tranquili-

zadoras, independentemente das opiniões humanas alheias, quanto aos patamares evolutivos da 

própria conscin verbaciológica. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo existencial precocidade intelectual–longevidade lúcida. 

Principiologia: o princípio da descrença vivenciado; o princípio do exemplarismo pes-

soal (PEP). 

Codigologia: a gradativa depuração teática do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da proéxis aplicada com discernimento; as teáticas consciencioló-

gicas. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a antecipação da fase executiva na técni-

ca da invéxis; a potencialização máxima da fase executiva da técnica da recéxis; a técnica da 

exaustividade; a Paratecnologia da macrossomaticidade; a Paratecnologia do paramicrochip;  

a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica do vínculo consciencial; as técnicas cons-

cienciológicas em geral; a técnica do registro fatuístico; as técnicas conscienciometrológicas;  

a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica de aproveitamento máximo do tempo pessoal. 

Voluntariologia: a técnica do voluntariado conscienciológico da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laborató-

rio conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o la-

boratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Evolució-

logos. 

Efeitologia: o efeito do tempo no holossoma; os efeitos da maturidade física na autex-

pressão da maturidade consciencial; os efeitos da robustez cognitiva na ampliação da cosmovi-

são humana; o efeito da autossucumbência aos próprios trafares; os efeitos da subestimação do 

secundário; os efeitos das aspirações evolutivas; os efeitos acumulativos do tempo bem aplicado; 

os efeitos das realizações duradouras do autodiscernimento evolutivo; os efeitos do multicom-

pléxis; os efeitos do inventário proexológico periódico no compléxis. 

Neossinapsologia: as neossinapses conscienciológicas propiciando novas formas de vi-

ver e experienciar as fases existenciais; o empenho continuado pela formação de neossinapses 

sadias. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo da vida humana ou o ciclo 

etário humano; o ciclo ressomático vida fetal–vida infantil–vida adulta; o ciclo fase preparatória 

da proéxis–fase executiva da proéxis–fase acabativa da proéxis; o ciclo multiexistencial pessoal 

(CMP) da atividade; o ciclo da produtividade máxima; o ciclo ascendente ideal invéxis-duplismo- 

-EV-tenepes-ofiex-desperticidade-compléxis; o ciclo arrecadação-partilha; o ciclo erro-retifica-

ção-acerto. 

Binomiologia: o binômio crise-desenvolvimento; o binômio Cronêmica-Proxêmica;  

a análise do binômio indicadores proexológicos particulares–indicadores proexológicos gerais;  

o balanço sincero e realista do binômio recebimento-retribuição; a reverificação autocrítica do bi-

nômio amparabilidade-assedialidade. 

Interaciologia: a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis; a interação 

câmara de reflexão–dinâmica operativa; a interação Grupocarmologia-maxiproéxis; a interação 

culminante proéxis-compléxis; as vivências compartilhadas nas interações intergeracionais; a in-

teração principiante da proéxis–veterano da proéxis; a interação interconsciencial, interdimen-

sional, dupla-trio-quarteto nas práticas da tenepes. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo intrafísico inexperiência jejuna–bagagem vete-

rana; o crescendo proexológico fase educativa–fase exemplificativa; o crescendo no valor dado  

a cada minuto existencial; o crescendo compléxis-maximoréxis-extraproéxis-maxicompléxis;  

o crescendo evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo tenepes–interassistência–projeta-

bilidade lúcida; o crescendo autoincorruptibilidade–ofiex pessoal; o crescendo recebimentos-re-

tribuições; o crescendo minipeça humana– Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 
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Trinomiologia: a autossustentação vital no trinômio Energossomatologia-Fisiologia- 

-Economia; a autossustentação identitária no trinômio autoconceito-autoimagem-autestima; a au-

tossustentação consciencial no trinômio autopotencialidades-autoconfiança-autorganização. 

Polinomiologia: o polinômio cronológico infância-juventude-adultidade-velhice; o poli-

nômio autevolutivo transições-crises-gargalos-neopatamares; o polinômio habilidades-deficiên-

cias-práticas-realizações. 

Antagonismologia: o antagonismo vida ginossomática / vida androssomática; o anta-

gonismo vida tetraveicular / vida biveicular; o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo 

amparabilidade / assedialidade; o antagonismo incorruptibilidade / corruptibilidade; o antago-

nismo persistência / dispersão consciencial; o antagonismo altruísmo / egocentrismo. 

Politicologia: a democracia pura; a meritocracia; a proexocracia (Cognópolis); a cos-

moeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia. 

Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia;  

a autopesquisofilia; a cosmoeticofilia; a fatofilia; a recinofilia. 

Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a recexoteca; a invexo-

teca; a grafopensenoteca; a gregarioteca. 

Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Intrafisicologia; a Ressomatologia; a Auto-

pesquisologia; a Inventariologia; a Autoconscienciometrologia; a Gerontologia; a Parapercepcio-

logia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Megagesconologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticolo-

gia; a Autoprospectivologia; a Verbaciologia; a Exemplologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista; o público-alvo da autoproéxis. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens extraproexologus; o Homo sapiens interassistens; o Ho-

mo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus; o Homo sa-

piens completista; o Homo sapiens teleguiatus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: inventário proexológico autocrítico = o desenvolvido com realismo teáti-

co a partir dos fatos verbaciológicos; inventário proexológico autocomplacente = o realizado dis-

plicentemente sem profundidade evolutiva detalhista. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Proexologia; a cultura da Produtividade Interas-

sistencial. 

 

Taxologia. Eis, na ordem alfabética, 14 inventários da vida intrafísica atual com relação 

íntima com o inventário proexológico da conscin lúcida: 

01.  Inventário consciencial: o materpensene pessoal; o rol de características da perso-

nalidade; o levantamento minucioso do trinômio trafor-trafar-trafal. 

02.  Inventário convivencial: a conviviopensenidade; o recenseamento do saldo das in-

terações diuturnas. 

03.  Inventário cosmoético: a cosmoeticopensenidade; a relação minuciosa, com máxi-

ma autocrítica, dos atos corruptores e incorruptores do código pessoal de Cosmoética. 

04.  Inventário cultural: a demopensenidade; o censo das peculiaridades da Mesologia 

da presente ressoma. 

05.  Inventário energossomático: a energopensenidade; o esquadrinhamento das poten-

cialidades energoassistenciais desenvolvidas e disponibilizadas fraternalmente. 

06.  Inventário gesconológico: a grafopensenidade; a lista discriminada das gescons efe-

tivadas. 

07.  Inventário heurístico: a neopensenidade; a compilação das neoverpons descobertas 

e divulgadas. 

08.  Inventário interassistencial: a benignopensenidade; a enumeração das atividades 

assistenciais realizadas e dos possíveis resultados identificados. 

09.  Inventário paragenético: a genopensenidade; o arrolamento do legado multiexis-

tencial de si mesmo recuperado. 

10.  Inventário parapsíquico: a parapsicopensenidade; o registro dos parafenômenos 

vivenciados nesta existência. 

11.  Inventário paratecnológico: a paratecnopensenidade; o repertório de paratécnicas 

evolutivas utilizadas eficazmente. 

12.  Inventário patrimonial: a praxipensenidade; a catalogação dos bens materiais her-

dados e adquiridos. 

13.  Inventário somático: a somatopensenidade; a descrição das reações orgânicas 

usuais e dos adoecimentos pessoais e de familiares próximos (tendências genéticas). 

14.  Inventário tenepessológico: a ortopensenidade; a análise dos efeitos mensuráveis 

da tenepes. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autoproexologia, eis, por exemplo, na condição de co-

baia-mor deste autor-organizador da Enciclopédia da Conscienciologia, mesmo correndo o risco 

de ser tomado à conta de imodesto ou até de cabotino, a autexposição estrita, franca e realista dos 

2 períodos de etapas proexológicas básicas da existência humana, em 10 patamares cada qual, ao 

chegar, atualmente (Ano-base: 2012), à quarta idade somática ou intrafísica, a partir da Escala 

Evolutiva das Consciências: 

 

A.  Etapas já realizadas: a saber, no período intermissivo da Pós-Dessomática, se fo-

ram as realizações razoáveis ou satisfatórias. Listagem vertical exposta na ordem funcional ascen-

dente dos patamares com possibilidades de já ter conquistado. 

01.  Pré-serenão vulgar: a condição evolutiva autoconsciente. 

02.  Isca interconsciencial lúcida: a interassistencialidade vivida ou teática. 
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03.  Infiltrado cosmoético: a paternidade não programada; as realizações humanas, 

periféricas, extras, polivalentes e cosmoéticas; a condição de pré-mãe. 

04.  Tenepessista veterano: a construção atual de cognições pretéritas; o Manual da 

Proéxis; o Manual da Tenepes. 

05.  Projetor autoconsciente: as projeções de consciência contínua; o retorno à autopa-

raprocedência (parachecagem); a cosmoconsciência; o Projeções da Consciência; o Projecio-

logia. 

06.  Epicentro consciencial: as pangrafias; as automegaeuforizações; o acesso às Cen-

trais Extrafísicas. 

07.  Conscienciólogo: os debates públicos ininterruptos, há meio século; o 700 Experi-

mentos da Conscienciologia. 

08.  Minipeça interassistencial: as vivências dos extrapolacionismos parapsíquicos;  

as retrocognições de vidas humanas prévias; a reurbex. 

09.  Ofiexista primário: através de décadas; o primeiro tempo interassistencial amador. 

10.  Autor de megagescon: a vida exposta objetivando a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); 

as obras publicadas, artigos, manuais e catataus; o Plano A Proexológico do Maximecanismo 

Multidimensional Interassistencial; a Enciclopédia da Conscienciologia (Balanço Pré-Evolució-

logo). 

 

B.  Etapas a realizar: os megadesafios atuais, possíveis daqui para a frente. Listagem 

vertical exposta na ordem funcional ascendente dos patamares a conquistar. 

01.  Completista existencial: o primeiro tempo do autorrevezamento multiexistencial 

em bases proexológicas (Pós-Compléxis). 

02.  Maximorexista a maior: a exemplo da consciex Enumerador, objetivando a auto-

desperticidade (Magnoproéxis). 

03.  Extraproexologista: os adendos proexológicos (Extraproéxis); o Plano B Proexoló-

gico do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o Dicionário de Argumentos da 

Conscienciologia. 

04.  Recompletista existencial: o segundo tempo homeostático do neocompléxis. 

05.  Ofiexista avançado: o segundo tempo interassistencial veterano; o mais novo am-

parador extrafísico (consciex) de função da ofiex, ex-semiconsciex. 

06.  Semiconsciex: a condição estabelecida, além dos extrapolacionismos pessoais, ain-

da em nível mateológico; o mais novo amparador extrafísico (consciex) de função da semicons-

ciexialidade, ex-teleguiado autocrítico. 

07.  Teleguiado autocrítico: a minipeça-líder, às vésperas da condição evolutiva da 

Evoluciologia, propriamente dita. 

08.  Evoluciólogo: a exemplo da consciex Transmentor, às vésperas da condição evoluti-

va da Serenologia. 

09.  Serenão: a exemplo da consciex Serenona Monja, às vésperas da condição evolutiva 

da Consciex Livre. 

10.  Consciex Livre (CL): o início do Quarto Curso Evolutivo, depois do Primeiro Cur-

so Botânico, do Segundo Curso Zoológico e do Terceiro Curso Hominal. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o inventário proexológico, indicados para a expansão das 

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

01.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autorresolução  derradeira:  Autoproexologia;  Homeostático. 

03.  Balanço  pré-evoluciólogo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

04.  Cláusula  pétrea:  Proexologia;  Homeostático. 
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05.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

07.  Extraproéxis:  Autoproexologia;  Homeostático. 

08.  Fase  existencial  conclusiva:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Função  do  intermissivista:  Proexologia;  Neutro. 

10.  Inventário  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

11.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Magnoproéxis:  Magnoproexologia;  Homeostático. 

13.  Megacompléxis:  Autoproexologia;  Homeostático. 

14.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Pós-compléxis:  Autoproexologia;  Homeostático. 

 

O  INVENTÁRIO  PROEXOLÓGICO  PESSOAL  HÁ  DE  SER  

ENCARADO  COM  O  REALISMO  MÁXIMO  POSSÍVEL  PELA  

CONSCIN  INTERMISSIVISTA,  COM  ALTO  NÍVEL  DE  AUTO-
CRÍTICA,  A  FIM  DE  NÃO  SER  VÍTIMA  DE  AUTENGANOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem o hábito de avaliar ou inventariar o anda-

mento da consecução da autoproéxis? Desde quando? 
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I N V E N T I V I D A D E    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( HE U R I S T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A inventividade interassistencial é a qualidade, faculdade ou atributo da 

conscin, homem ou mulher, capaz de inventar, conceber ou descobrir, por meio de estudo, obser-

vação, imaginação e / ou experimentação, objetos, ideias e técnicas originais, libertárias, a partir 

de abordagens cosmoéticas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo invenção vem do idioma Latim, inventio, “descoberta; invenção”. 

Apareceu no Século XV. O prefixo inter procede do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de 

 ; entre; no espaço de”. A palavra assistência provém igualmente do idioma Latim, assistentia, 

“ajuda”  e este de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou 

conservar-se de pé junto a; estar ou ter-se de pé; estar presente; comparecer; assistir em ju zo”. 

Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Engenhosidade interassistencial. 2.  Criatividade interassistencial.  

3.  Originalidade cosmoética. 4.  Capacidade inovadora interassistencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo invenção: 

antiinventivo; autoinventividade; inventada; inventado; inventador; inventar; inventável; inventi-

va; inventividade; inventivo; invento; inventor; inventora; maxinventividade; reinvenção; rein-

ventar; reinventada; reinventado. 

Neologia. As 4 expressões compostas inventividade interassistencial, inventividade inte-

rassistencial inicial, inventividade interassistencial intermediária e inventividade interassistenci-

al avançada são neologismos técnicos da Heuristicologia. 

Antonimologia: 1.  Mediocridade assistencialista. 2.  Inventividade belicista. 3.  Criati-

vidade ectópica. 4.  Ignorantismo regressivo. 5.  Subdiscernimento obtuso. 

Estrangeirismologia: a apreensão do state of the art; o uso da ingenuity; a exploração 

da potencialidade criativa pelo brainstorming; os insights gerados pelos intercâmbios ideativos;  

a oposição lúcida ao Zeitgeist; o Projetarium otimizado; o upgrade; o feeling; os findings. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Heuristicologia Cosmoética. 

Citaciologia: – O acaso só favorece a mente preparada (Louis Pasteur, 1822–1895). 

Vale a pena estudar as descobertas de outros para podermos encontrar novas fontes de inven-

ções (Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1646–1716). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da inventividade interassistencial; a imaginação 

ortopensênica; os heuristicopensenes; a heuristicopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpenseni-

dade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os macropensenes; a macropensenidade; os neopen-

senes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopenseni-

dade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os morfopensenes sadios; a morfopensenidade sadia; 

o questionamento   pr pria pensenidade; o vocábulo “pensene” enquanto neologismo cient fico 

originalíssimo. 

 

Fatologia: a inventividade interassistencial; a serendipidade; o omniquestionamento;  

a natureza inventiva profilática; o currículo pessoal homeostático; o capital intelectual positivo;  

o emprego do autodidatismo; a capacidade de percorrer as trilhas de milhares de inventores e so-

lucionadores de problemas; a apreciação do imprevisto; a genialidade expressa na ultrapassagem 

da verdade corrente; a realização do incomum; a geratriz de formulações originais; a renovação 

criadora de novas questões do conhecimento humano; o repertório de instrumentos heurísticos;  
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a triagem e a seleção dos inventos; a definição de prioridades evolutivas; a avaliação do problema 

sob diversas perspectivas; a busca pela fonte de ideias apropriadas; a intensificação da investiga-

ção científica; o direcionamento para as novidades saudáveis; o processo fértil de reflexão; a téc-

nica da tentativa e erro não sendo a única geradora de ideias; a explicação do pensamento inven-

tivo sistematizado; a idiossincrasia de cada pesquisador; a supressão da lacuna referente  

à elucidação do processo de criação dos grandes pesquisadores da História; a especialização no 

processo criativo abrangente; a invenção enquanto auxílio às necessidades conscienciais; a in-

ventividade prolífica aplicada à consecução da proéxis; o paradigma consciencial enquanto fruto 

de inventividade interassistencial; a quebra dos conceitos engessados; a defesa de patentes no âm-

bito das invenções; o teste da pesquisa da ideia original; a inovação disruptiva; a capacidade de 

abordar os assuntos de maneira inédita estabelecendo novas tendências; a fonte inesgotável e au-

tossustentável da inventividade; a estruturação e o emprego do conceptáculo científico interassis-

tencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático da conscin predis-

posta à neoideação; a aquisição parapsíquica de informação; a captação extrafísica de neoideias;  

a projeção de mentalsoma; o parapsiquismo heurístico; as paraintuições; a descoincidência dos 

veículos de manifestação durante o momento inventivo; a pangrafia; o problema da conexão cére-

bro-paracérebro; o crivo do raciocínio cartesiano presente nas observações atentas na dimensão 

extrafísica; a atenção à sincronicidade cósmica e à aleatoriedade intrafísica; a hipótese de a parar-

resposta à pesquisa multidimensional desafiadora levar à megagestação consciencial universalis-

ta; a recuperação da retroparafôrma holopensênica intermissiva; a rememoração das paraverpons. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo megatraforismo-fraternismo; o sinergismo transpiração-

-dedicação; o sinergismo autesforço convergente–bambúrrio ideativo; o sinergismo lucidez-ima-

ginação; o sinergismo autorganização-inventividade; o sinergismo questionamento ininterrupto–

–reciclagem rápida; o sinergismo extrapolacionismo amparado–engenhosidade interassistencial; 

o sinergismo invenção cosmoética–atacadismo autorrevezador; o sinergismo Central Extrafísica 

da Fraternidade (CEF)–Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

Principiologia: o princípio profilático da busca do melhor para todos no âmbito da ci-

ência, da invenção e da tecnologia. 

Codigologia: a assistência enquanto cláusula pétrea do código pessoal de Cosmoética 

(CPC) para evitar o ressarcimento obrigatório no emprego patológico do mentalsoma. 

Teoriologia: as teorias qualitativas de solução de problemas de inventividade; a teoria 

do pensene; a teoria da verpon; a teoria do paracérebro; a teoria do extrapolacionismo parapsí-

quico. 

Tecnologia: a deslavagem cerebral por meio da técnica da tábula rasa consciencial;  

as técnicas de resolução de problemas; o estresse positivo da técnica das 50 vezes mais; a técnica 

do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas de 

ginástica cerebral; as técnicas de projetabilidade lúcida voltadas à captação extrafísica de conhe-

cimentos inéditos; a técnica das compensações intraconscienciais no emprego do atributo pessoal 

avançado; as técnicas de autossustentabilidade energética; a técnica da retribuição pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscien-

ciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o la-

boratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Experi-

mentologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Neurocienciolo-

gia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio 

Invisível da Paratecnologia. 
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Efeitologia: o efeito inspirador das descobertas alheias; o efeito da estimulação da mo-

vimentação das energias nos desbloqueios dos hemisférios cerebrais; o efeito da Prova da Ima-

gística no encorajamento à originalidade; o efeito das reuniões científicas, congressos, seminá-

rios e debates na fecundidade mentalsomática; o efeito heurístico da frequência periódica às bi-

bliotecas, holotecas e museus; o efeito da sociabilidade sadia no intercâmbio científico; o efeito 

da insatisfação quanto aos resultados na busca pelas soluções; o efeito motivador do estresse 

intelectual ao se debruçar sobre problema desafiador; o efeito do descarte máximo das interfe-

rências intrafísicas nosográficas nos processos criativos pessoais. 

Neossinapsologia: a recuperação dos cons de pesquisa gerando neossinapses heurís-

ticas. 

Ciclologia: o ciclo autossustentável do desafio criativo; o ciclo simples-complexo; o ci-

clo de neoideias; o ciclo de inovações; o ciclo da criatividade na tarefa do esclarecimento (ta-

res). 

Enumerologia: o pensamento associativo; o pensamento criativo; o pensamento inde-

pendente; o pensamento lateral; o pensamento vertical; o pensamento científico; o pensamento in-

ventivo sistemático. 

Binomiologia: o binômio constância-tenacidade; o binômio disciplina-inspiração; o bi-

nômio pesquisa-desenvolvimento; o binômio erudição sensorial–hiperacuidade psicossomática;  

o binômio maturidade consciencial–recuperação de cons; o binômio pioneirismo-preconceito;  

o binômio questionável patenteabilidade–liberdade de exploração; o binômio revolução científi-

ca–invenção estratégica; a busca da solução para o binômio progresso-catástrofe; o binômio in-

ventividade intuitiva–inventividade científica; a demanda pelo binômio equilíbrio emocional–or-

topensenidade produtiva. 

Interaciologia: a interação Curso Intermissivo (CI)–inventividade; a interação predica-

dos mentais–sentidos somáticos–parapercepções; a interação subjetividade-objetividade; a inte-

ração abstração-concretude; a interação intrafisicalidade-extrafisicalidade; a interação espaço 

mental–inventividade; a interação necessidade-desembaraço; a interação meta existencial–criati-

vidade provedora; a interação automegatrafor-automaterpensene. 

Crescendologia: o crescendo curiosidade-descoberta; o crescendo uso predominante do 

subcérebro–uso predominante do cérebro; o crescendo neoinformação materialista–neoinforma-

ção multidimensional. 

Trinomiologia: o trinômio plano-pesquisa-invento; o trinômio juízo crítico–análise–ou-

sadia; o trinômio exame-síntese-combinação; o trinômio inteligência-sabedoria-cultura; o trinô-

mio esforço-aplicação-autaprimoramento; o trinômio bibliografia-pesquisa-grafomania; o trinô-

mio multidisciplinaridade–cultura heterogênea–liberdade criativa; o trinômio paracérebro-para-

psiquismo-assistência; o trinômio Curso Intermissivo–superdotação mentalsomática–Paraper-

cepciologia. 

Polinomiologia: o polinômio biblioteca–nota de campo–obra de referência–computa-

dor–heteropesquisa; o polinômio substituir-combinar-adaptar-modificar-reciclar-eliminar-rear-

rumar; o polinômio racional cartesiano descrença-decomposição-complexificação-hipotetização; 

o polinômio produção mental–produção emocional–produção energética–produção intelectual;  

o polinômio analogias-paralelos-cotejamentos-confrontações-comparações-enumerações-anta-

gonismos-multidisciplinaridade; o polinômio formulação do problema–análise do sistema–análi-

se das falhas–definição dos padrões de evolução. 

Antagonismologia: o antagonismo serendipidade / surpresa agradável; o antagonismo 

rotina útil / monotonia maçante; o antagonismo abordagem sistemática / abordagem improvisa-

da; o antagonismo atacadismo consciencial mentalsomático / varejismo consciencial psicosso-

mático; o antagonismo pesquisador conhecedor de si mesmo / vulgo insciente; o antagonismo ge-

nialidade produtiva / entropia degenerativa; o antagonismo concórdia expansora cosmoética  

/ discórdia restritora anticosmoética; o antagonismo ambiente pró-inventivo / ambiente antiin-

ventivo; o antagonismo escola original / escola tradicional. 

Politicologia: a discernimentocracia; a heuristicocracia; a lucidocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à inventividade interassistencial. 
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Filiologia: a neofilia; a assistenciofilia; a cienciofilia; a cogniciofilia; a evoluciofilia;  

a metodofilia; a raciocinofilia; a tecnofilia; a xenofilia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome do milhão do inventor ingênuo. 

Maniologia: a bibliomania; a grafomania; a pesquisomania. 

Mitologia: os mitos criados pelo marketing patológico; a Mitologia Empirista dos proce-

dimentos efetivos dos cientistas; o mito da musa inspiradora; o mito da confiança pura no dom. 

Holotecologia: a evolucioteca; a experimentoteca; a heuristicoteca; a metodoteca; a ne-

ologisticoteca; a parapsicoteca; a problematicoteca; a sinaleticoteca. 

Interdisciplinologia: a Heuristicologia; a Arquivologia; a Autopesquisologia; a Biomi-

mética; a Cosmoconscienciologia; a Cosmoeticologia; a Experimentologia; a Fenomenologia; 

 a Intrafisicologia; a Neologia; a Parapercepciologia; a Pensenologia; a Policarmologia; a Refuta-

ciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin genial lúcida; a conscin renovadora; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin maximorexista; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o autorganizador; o cientista; o descobridor; o escritor; o estudante;  

o filósofo; o inovador; o inventor; o pensador; o pesquisador; o pioneiro; o polímata; o portento;  

o propositor; o engenheiro e inventor austríaco Nikola Tesla (1856–1943). 

 

Femininologia: a autorganizadora; a cientista; a descobridora; a escritora; a estudante;  

a filósofa; a inovadora; a inventora; a pensadora; a pesquisadora; a pioneira; a polímata; a porten-

ta; a propositora; a física e química polonesa Marie Curie (1867–1934); a inventora estadunidense 

Mary Dixon Kies (1752–1837); a médica psiquiatra brasileira Nise da Silveira (1905–1999). 

 

Hominologia: o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens idealis; o Homo sapiens in-

termissivus; o Homo sapiens inventor; o Homo sapiens invulgaris; o Homo sapiens perquisitor;  

o Homo sapiens progressus; o Homo sapiens speculator; o Homo sapiens technologicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: inventividade interassistencial inicial = a capacidade de criar nova técni-

ca evolutiva a partir de corpo de conhecimento bem definido com recursos cognitivos facilmente 

disponíveis; inventividade interassistencial intermediária = a capacidade de gerar ampliação de 

área do conhecimento evolutiva específica com repercussão nos sistemas vizinhos a partir de mul-

tidisciplinaridade e poucos recursos cognitivos; inventividade interassistencial avançada = a ca-

pacidade de descobrir objeto ou princípio original, sem recursos cognitivos óbvios, cujos efeitos 

acarretam mudança de pensamento civilizatório para melhor. 

 

Culturologia: a cultura científica; a cultura do invento. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a inventividade interassistencial, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Acrobacia  mentalsomática:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

03.  Autorrecuperação  dos  megacons:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 
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04.  Central  Extrafísica  da  Verdade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

05.  Conscin-solução:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Corredor  heurístico:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Criatividade  evolutiva:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Descoberta:  Heuristicologia;  Neutro. 

09.  Eclosão  criativa:  Heuristicologia;  Homeostático. 

10.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

11.  Imagística:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Iniciativa  pessoal:  Voliciologia;  Neutro. 

13.  Iniciativa  planetária  pioneira:  Experimentologia;  Homeostático. 

14.  Inspiração:  Heuristicologia;  Neutro. 

15.  Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  INVENTIVIDADE  INTERASSISTENCIAL  É  EXERCIDA  PELA  

CONSCIN  LÚCIDA  PREDISPOSTA  ÀS  ONDAS  DE  INSPIRA-
ÇÕES  ORTOPENSÊNICAS  PROVENIENTES  DOS  ESTUDOS  

TÉCNICOS  CONTÍNUOS  E  INTERAÇÕES  HOMEOSTÁTICAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite manifestar lucidamente a inventividade 

interassistencial? Conserva formulação original cosmoética ainda não divulgada? 

 
Videografia  Específica: 

 

1.  The Deep Dive. Título Original: The Deep Dive. País: EUA. Data: 1999. Duração: 22 min. Gênero: Do-

cumentário. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Produção: ABC News Nightline Companhia: ABC 
News. Sinopse: Empresa de design internacional compartilha algumas das melhores práticas de incentivo à inovação no 

local de trabalho. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2Dtrkrz0yoU>; acesso em: 10.09.14. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Orloff, Michael A.; Inventive Thinking through TRIZ: A Practical Guide; 352 p.; 21 caps.; 1 E-mail; 232 
ilus.; 2 websites; glos. 58 termos; 8 refs.; 2ª Ed.; Springer; Berlim; Alemanha; 2006; páginas 1 a 24. 

2.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;  

1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 

glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 
65, 112, 113, 161, 163, 165, 169, 177 e 199. 

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 mi-
crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenogra-

fias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 
336 a 379. 

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 113, 152, 

177, 220, 236, 252, 299, 383, 471, 976, 1.097 e 1.115. 
5.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1 foto; 43 ilus.; 1 microbiografia; 1 si-
nopse; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Interna-

cional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas, 23, 16, 206, 257, 353 e 573. 

6.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 85, 98, 

145, 182, 340, 379, 384, 393, 394, 412, 453, 536, 560, 561, 667, 654, 718 e 731. 

 

A. C. 
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I N V E R S Ã O    E T I O L Ó G I C A  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A inversão etiológica é a viragem ou recin da conscin lúcida quanto à com-

preensão das relações gerais de causalidade do paradigma materialista para o paradigma consci-

encial, a partir do entendimento de a consciência ser a origem primeira (ações) dos fenômenos  

e realidades intra ou extrafísicas autovivenciadas (reações), proporcionando a autovalidação da lei 

de causa e efeito e a autorresponsabilização evolutiva. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo inversão procede do idioma Latim, inversio, “inversão;  transposi-

ção em ret rica; ironia; anástrofe; alegoria”  de invertere, “virar; voltar o avesso; revolver; der-

rubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Surgiu em  858. O elemento de composição etio vem 

do idioma Grego, aitía, “causa; motivo; acusação; reputação; origem”. O elemento de composi-

ção logia deriva igualmente do Grego, logos, “Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento 

sistemático de   tema”. A palavra etiologia do Francês, étiologie, apareceu pela primeira vez em 

1873. 

Sinonimologia: 1.  Inversão quanto à origem das coisas. 2.  Reperspectivação causal. 

cósmica. 3.  Assunção da etiologia consciencial. 4.  Reciclagem da etiologia eletronótica. 

5.  Inversão parepistêmica. 6.  Aceitação do paradigma consciencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas inversão etiológica, inversão etiológica intuitiva  

e inversão etiológica técnica são neologismos técnicos da Autocogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Concepção da origem física das coisas. 2.  Conservação da etiologia 

material. 3.  Certeza da biogênese consciencial. 4.  Cognição etiológica médica. 5.  Estagnação 

autoparadigmática materiológica. 

Estrangeirismologia: o insight cosmovisiológico; o start autoproexológico; o checkup 

dos autoconceitos quanto à causalidade; a inversão do modus operandi mental repercutindo no 

modus viviendi cotidiano; a descoberta do background intermissivo; a paretiologia do mindset. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos efeitos da autoconscientização multidimensional (AM). 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Consciência: 

etiologia universal. 

Coloquiologia. Eis 3 expressões populares relacionadas ao tema: – Nada é por acaso. 

Cada um tem o momento no qual cai a ficha. Querer é poder. 

Citaciologia: – O essencial é invisível aos olhos (Antoine de Saint-Exupéry, 1900– 

–1944). Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a tua vã filosofia, Horácio (William 

Shakespeare, 1564–1616). 

Filosofia: a Holofilosofia; a superação do materialismo filosófico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da investigação das causas; o holopensene pessoal 

autopesquisofílico; as consequências intrafísicas da pensenidade; o primopensene; os cognopen-

senes; a cognopensenidade; os metapensenes; a metapensenidade; os dubiopensenes; a dubiopen-

senidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os parapense-

nes; a parapensenidade; os verponopensenes; a verponopensenidade; os reciclopensenes; a reci-

clopensenidade; os invexopensenes; a invexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopense-

nidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os flu-

xopensenes; a fluxopensenidade; a retilinearidade pensênica; o materpensene enquanto megacau-

sação. 
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Fatologia: a inversão etiológica; o reconhecimento da pseudobjetividade intrafísica;  

a autocomprovação do antiacaso; a recuperação de cons holocármicos; a aquisição de neocons;  

o senso de causação de tudo; as múltiplas correntes de causalidade; o fato de o conceito de causa 

não ser confundido com determinismo nem com a capacidade de realizar previsões; as realidades 

e pararrealidades sincrônicas autovivenciadas, fruto da vontade, da intencionalidade e do livre ar-

bítrio pessoais desencadeando repercussões no Cosmos; a matéria enquanto epifenômeno da 

consciência; a necessidade de voltar às bibliotecas, buscando teoria condizente à vivência parapsí-

quica; a autoconsciência da maior responsabilidade da conscin ectoplasta; a amaurose evolutiva 

da existência trancada; a robéxis; a subjugação da conscin eletronótica à consciexes assediadoras; 

a ignorância consciencial da autovitimização e da terceirização evolutiva; a visão materialista his-

tórica do determinismo socio-ambiental sobre os indivíduos, negligenciando a genética e a para-

genética; a visão eletronótica científica negligenciando a paragenética e a bioenergética; a ética 

materialista corroborando a anticosmoética; as lavagens cerebrais e subcerebrais materiológicas;  

a valorização hedônica do instinto e do prazer momentâneo; o imediatismo ansiogênico ínsito às 

relações intrafisicalistas; a consciência de classe; a promiscuidade política e sexual da visão mate-

rialista; o entendimento do salvacionismo religioso, profissão de fé da revolução proletária; a su-

peração da culpa cristã inculcada nos adeptos do marxismo; a revolução intraconsciencial pacífi-

ca e silenciosa; a inversão etiológica enquanto reciclagem intraconsciencial (recin), intrafísica (re-

urbin) e existencial (recéxis); as correções de rota oportunizadas pelo novo olhar sobre a realidade 

intrafísica; a desdramatização da miséria humana frente à miséria consciencial (Baratrosfera);  

a autoconscientização quanto aos próprios esquemas cognitivos, oriundos das interações consci-

enciais nos diferentes contextos evolutivos da holobiografia pessoal; a internalização do locus de 

controle a partir do senso de autocausação; o antibagulhismo ideológico; a descoberta da vontade 

enquanto atributo consciencial magno; as materializações intrafísicas da voliciolina; a constatação 

de intencionalidade e autodiscernimento serem categorias determinantes da evolução; o estudo 

dos efeitos para mudar as causas futuras; a compreensão de escolhas intermissivas serem causa da 

opção pela invéxis; a omnicatálise do conhecimento humano gerada pela autexperimentação para-

psíquica; a cosmovisão existencial aumentada; o entendimento do holocarma facultando a evi-

tação de interprisões grupocármicas; a evolução das consciências condicionando a evolução das 

sociedades; a visão macrocósmica lastreando a direção e o sentido da ação microcósmica; a mi-

croação sustentando a paulatina construção da maxiproéxis grupal; o Consciencialismo; o Cons-

cienciocentrismo; o devir manifesto da Era Consciencial pela hipótese do esgotamento eletronó-

tico. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a inteligência evo-

lutiva advinda da compreensão teática do funcionamento da lei de causa e efeito; a vivência mul-

tidimensional permitindo o desenvolvimento dos autocritérios parepistemológicos; a autoconsci-

entização holobiográfica oportunizando a valorização do soma enquanto ferramenta evolutiva;  

a hipótese de macrossoma pessoal; a autovalidação de concausas extrafísicas (expansão etiológi-

ca) enquanto pré-requisito para a inversão etiológica; os paradiagnósticos revelando causas extra-

físicas; a gênese extrafísica das doenças; a épistémè extrafísica; a Paraprocedenciologia; a autova-

lidação da pararrealidade enquanto fonte primária da realidade; as lavagens paracerebrais materia-

listas causando paracomatose coletiva; as paretiologias parapatológicas; a retrocognição descorti-

nando retrocausas dos problemas atuais; a verificação da hipótese do corpo objetivo pela projeta-

bilidade lúcida (PL); o energossoma enquanto veículo intermediário vitalizador somático; o psi-

cossoma sendo modelo organizador biológico; o mentalsoma enquanto matriz organizadora dos 

demais veículos de manifestação; a hipótese da pré-ressoma; a pré-mãe no preparo neossomático 

de consciex extraterrena; as consequências extrafísicas das mudanças intrafísicas; o entrelinha-

mento seriexológico envolvido na fatuística cotidiana; a holomemória determinando temperamen-

to e tendências pessoais; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático influenciando a existência in-

trafísica; as equipexes intermissivas formando equipins especializadas no intrafísico; a paraper-

ceptibilidade técnica substituindo lentamente onirismos, devaneios e idealismos; a participação do 

tenepessista no movimento parapolítico reurbanizador; a extrafisicalidade da Ficha Evolutiva 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13434 

Pessoal (FEP); o acesso à parapsicoteca; o acesso às verpons da Central Extrafísica da Verdade 

(CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo curiosidade sadia–autodidatismo parapsíquico; o siner-

gismo experiência-aprendizado; o sinergismo pensenidade-sincronicidade; o sinergismo causal 

anticosmoética–interprisão grupocármica; o sinergismo autolucidez-autodiscernimento-autocos-

moética; o sinergismo inversão etiológica–inversão existencial; o sinergismo microcosmos-ma-

crocosmos. 

Principiologia: os mecanismos de pesquisa multidimensional facultando a vivência  

avançada do princípio da descrença (PD); o princípio da inseparabilidade grupocármica; o prin-

cípio da interdependência; o princípio da intransferibilidade evolutiva; o princípio da reciproci-

dade cosmoética; o princípio da autocausação; o princípio de a conscin ressomar com todas as 

condições para a consecução da proéxis. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) atualizado pelo ganho de conscien-

cialidade; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código da Moral Cósmica. 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria do holossoma; a teoria da seriéxis; a teoria 

do antiacaso; a teoria do holocarma; a teoria da evolução consciencial cíclica; a teoria das in-

versões conscienciais. 

Tecnologia: a técnica da virada do avesso; a técnica do zoom negativo; a técnica de 

pensenizar ao modo de consciex; a técnica da desdramatização; a técnica da imobilidade física 

vígil; a paratécnica do melhor para todos; as técnicas de viver; a técnica da tenepes; a instalação 

de Paratecnologia Interassistencial, melhorando o convívio nos ambientes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Imobilidade Física Vígil (IFV);  

o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

pensenologia; o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscien-

ciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Para-

politicologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia;  

o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito Pigmaleão (Rosenthal); o efeito borboleta; o efeito bumerangue;  

a reflexão sobre os efeitos dos autopensenes no Universo; os efeitos do materialismo nas consci-

ências multidimensionais; os efeitos das pressões holopensênicas; os efeitos intrafísicos da tene-

pes; o efeito dos Cursos Intermissivos no Planeta Terra; os efeitos do princípio da descrença; os 

efeitos reciclogênicos das verpons conscienciológicas; os efeitos dos retrossomas no neossoma;  

o fato de a família nuclear ser efeito do passado evolutivo. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses da autorresponsabilização evolutiva e do calcu-

lismo cosmoético nas manifestações da consciência lúcida a partir do senso de autocausalidade;  

o download das informações intermissivas criando neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo da autocausação; o ciclo autoignorância-autocognição;  

o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo androssoma-ginossoma; os ciclos parapedagógi-

cos da evolução; o ciclo sementeira-colheita; a Ciclologia deslindando os efeitos sincrônicos das 

manifestações conscienciais. 

Enumerologia: a inversão das causas; a inversão epistêmica; a inversão de valores; a in-

versão de prioridades; a inversão assistencial; a inversão energética; a inversão mesológica.  

A autoconscientização energosférica; a autoconscientização parapsíquica; a autoconscientização 

holossomática; a autoconscientização multidimensional; a autoconscientização holocármica;  

a autoconscientização cosmoética; a autoconscientização da parainalienabilidade. 

Binomiologia: o binômio ação-reação; o binômio análise-síntese; o binômio autocausa-

ção-autorresponsabilização; o binômio autocrítica-autocorreção; o binômio crise-crescimento;  

o binômio compreensão-liberdade; o binômio paraidentidade intermissiva–identidade intrafísica; 
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o parapsiquismo intelectual reconceituando o binômio justo-injusto;  o binômio concreto-abstra-

to; o binômio intraconsciencialidade parajurídica–paraestadística característico das consciências 

evoluídas. 

Interaciologia: a interação consciência-Cosmos; a interação mentalsoma-paracérebro-

cérebro; a interação paraengrama-engrama; a interação interdimensional extrafísicalidade-

intrafisicalidade; a interação entre as realidades intraconsciencial-interconsciencial-extracons-

ciencial; a interação Parepistemologia-Paradireitologia-Parapoliticologia; a interação livre ar-

bítrio–determinismo; a interação parafato-fato; a interação parte-todo. 

Crescendologia: o crescendo autonomista dependência-independência-interdependên-

cia; o crescendo pensenizar-materializar; o crescendo recin–mudança social; o crescendo ética-

cosmoética; o crescendo acaso-antiacaso; o crescendo causa imediata–causa mediata; o cres-

cendo monovisão-cosmovisão; o crescendo sobrepairamento-imperturbabilidade; o crescendo 

sóciointeracionismo-cosmointeracionismo na constituição do sujeito. 

Trinomiologia: o trinômio causas-concausas-consequências; o trinômio teoria-autexpe-

rimentação-verificação; o trinômio causa-efeito-solução; o trinômio materialista poder-posição- 

-prestígio (PPP); o trinômio experimental autoposicionamento inicial–repercutibilidade cósmica– 

–autoposicionamento final; o trinômio passado-presente-futuro evolutivos; a repaginação do tri-

nômio liberdade-igualdade-fraternidade; o trinômio autocognição paretiológica–assunção da 

paraprocedência pessoal–autoconsciência intermissiva. 

Polinomiologia: o polinômio holopensene pessoal–holopensene grupal–holopensene so-

cial–cultura–Zeitgeist; o polinômio autovitimização–autossuperação–autorresponsabilização– 

–autocoerentização intermissiva. 

Antagonismologia: o antagonismo causalidade / determinismo; o antagonismo etiolo-

gia material / etiologia consciencial; o antagonismo aparência / essência; o antagonismo deter-

minismo mesológico / autodeterminismo evolutivo; o antagonismo mudança externa / mudança 

interna. 

Paradoxologia: o paradoxo de a causa extraconsciencial ser efeito de outra causa in-

traconsciencial; o pardoxo de o materialismo ensejar religiosidade e dogmatismo; o paradoxo de 

reconhecer o microuniverso enquanto causa aumentar a visão de conjunto sobre o Universo;  

o paradoxo do anonimato intrafísico das megalideranças extrafísicas. 

Politicologia: a democracia pura; a meritocracia evolutiva; a conscienciocracia; a cos-

moeticocracia; a autodiscernimentocracia; a lucidocracia; a paracognocracia; a prioridade para-

política da reeducação consciencial frente à necessidade de igualitarismo material. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis da proéxis; as leis das probabilidades; a lei de 

atração dos afins; a atualização da lei dos 3 estados do conhecimento (Auguste Comte, 1798– 

–1857). 

Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a voliciofilia; a intencionofilia; 

a cosmoeticofilia; a reciclofilia. 

Fobiologia: a autofobia; a descrenciofobia; a tanatofobia; a proexofobia; a reciclofobia; 

a parapsicofobia. 

Sindromologia: a síndrome do justiceiro; a síndrome da mediocrização consciencial;  

a síndrome da subestimação; a síndrome da distorção cognitiva; a síndrome de Gabriela. 

Maniologia: a riscomania; a toxicomania; a egomania; a cratomania; a mania de fugir 

das autorresponsabilidades. 

Mitologia: o mito de o outro ser a causa do sofrimento; o mito de a classe social deter-

minar a consciência; o mito da revolução proletária enquanto solução dos males materiais;  

o mito de o uso de drogas prejudicar somente o usuário; o mito de as manifestações conscienci-

ais serem inconsequentes; o mito de o hedonismo antissomático significar livre arbítrio; o mito 

do livre arbítrio sem heterorrespeito; o mito da sorte e do azar. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a evolucioteca; a paradireitoteca; a cognoteca; a socio-

teca; a sincronoteca; a cosmoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Paracognologia; a Parapercepciologia;  

a Autodeterminologia; a Etiologia; a Descrenciologia; a Evoluciologia; a Paradireitologia; a Ho-
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locarmologia; a Intermissiologia; a Priorologia; a Lucidologia; a Pensenologia; a Cosmoconscien-

ciologia; a Projeciologia; a Recinologia; a Teaticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autoconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o agente reurbanizador; o autodecisor; o auto-

imperdoador; o autopesquisador; o comunicólogo multidimensional; o conscienciólogo; o epicon 

lúcido; o escritor parapsíquico; o evoluciente; o exemplarista; o heteroperdoador; o holofilósofo; 

o homem de ação; o intelectual; o intermissivista; o interprisioneiro; o inversor existencial; o ma-

xidissidente ideológico; o paracientista; o parapercepciologista; o parapolítico; o proexista; o pro-

exólogo; o projeciólogo; o projetor consciente; o reciclante existencial; o reeducador; o tenepes-

sista; o tocador de obra; o voluntário. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a agente reurbanizadora; a autodecisora; a auto-

imperdoadora; a autopesquisadora; a comunicóloga multidimensional; a consciencióloga; a epi-

con lúcida; a escritora parapsíquica; a evoluciente; a exemplarista; a heteroperdoadora; a holofiló-

sofa; a mulher de ação; a intelectual; a intermissivista; a interprisioneira; a inversora existencial;  

a maxidissidente ideológica; a paracientista; a parapercepciologista; a parapolítica; a proexista;  

a proexóloga; a projecióloga; a projetora consciente; a reciclante existencial; a reeducadora; a te-

nepessista; a tocadora de obra; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologicus; o Homo sapiens cosmoconscientia-

lis; o Homo sapiens antiacasus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cosmovisiolo-

gus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens recyclans; o Ho-

mo sapiens synchronicus; o Homo sapiens verponologus; o Homo sapiens volitivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: inversão etiológica intuitiva = a advinda da ideia inata do jovem inter-

missivista; inversão etiológica técnica = a advinda da autexperiência lúcida do cético otimista 

cosmoético. 

 

Culturologia: a cultura da autopesquisa parapsíquica; a cultura da paraperceptibilida-

de mentalsomática. 

 

Fontes. Enquanto o paradigma materialista enxerga somente a realidade intrafísica (ex-

traconsciencial) como fonte de conhecimento, dentro da Conscienciologia as realidades de natu-

reza extrafísica (intraconsciencial e extraconsciencial) são importantes origens de conhecimento 

válido. 

Autoconsciência. Quanto à Experimentologia, a vivência cotidiana e pacífica da multi-

dimensionalidade por meio do desenvolvimento parapsíquico lúcido altera em definitivo a com-

preensão da realidade material e a posterior ação sobre essa realidade. 

Holomaturidade. De acordo com a Holomaturologia, à medida da autovivência da 

conscin, ao testar as hipóteses de pesquisa do paradigma consciencial, há criação de novas sina-

pses e consequente ampliação dos limites cognitivos ou epistêmicos. 

Reciclagem. Com o aumento crescente de cosmovisão advindo das autexperimentações 

lúcidas, a reciclagem do paradigma materialista é inevitável, pois a conscin começa ampliar as 

possibilidades de causas para os fenômenos físicos e contextos materiais. 

Efeitos. A conscin então passa a observar a própria influência bioenergética e pensênica 

em pessoas e ambientes, ressignificando o intrafísico enquanto efeito consciencial, ou mundo das 
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aparências, pseudobjetivo, derivado da realidade extrafísica intersubjetiva, esta também efeito da 

pensenidade consciencial. 

Evolutividade. Dentro dessa perspectiva, o autoconhecimento passa a ser fonte primária 

à compreensão madura do mundo físico. Esse movimento proporciona ganho de inteligência evo-

lutiva (IE) e olhar mais científico perante a automanifestação. 

 

Paracognição. Segundo a Etiologia, no processo de Autoconscientização Multidimen-

sional da conscin, há 2 ciclos paracognitivos ou movimentos pensênicos ocorridos perante as au-

tovivências e a posterior especulação científica sobre as causas: 

1.  Expansão etiológica: o aumento crescente da cosmovisão pessoal sobre as diversas 

causas (inclusive extrafísicas) de um fenômeno ou contexto intrafísico, validando concausas ex-

trafísicas. 

2.  Inversão etiológica: a inversão das relações de causalidade do paradigma materia-

lista para o paradigma consciencial, concluindo ser a consciência a causa primária dos próprios 

fenômenos (intra ou extrafísicos) e contextos correlatos. 

 

Exemplos. Eis, na ordem alfabética, 10 exemplos de possíveis fatores desencadeantes da 

inversão etiológica, e não mutuamente excludentes: 

01.  Autobilocação: a autobilocação lúcida validando o corpus projeciológico. 

02.  Contrafluxo: as dificuldades e os acidentes de percurso, advindos das interações 

conscienciais no Universo. 

03.  Cosmoconsciência: a megapercepção da unicidade cósmica. 

04.  Ideia inata: a certeza íntima inabalável, de natureza intuitiva; a hipótese da inter-

missibilidade pessoal. 

05.  Lógica: as projeções conscienciais de densidade variada expondo a lógica de a cons-

ciência utilizar veículos específicos para se manifestar nas diferentes dimensões. 

06.  Precognição: a projeção cujos parafatos preconizem fatos futuros no intrafísico;  

o parapsicodrama preparando o terreno dos fatos subsequentes. 

07.  Projeção mental: a vivência sutil priorizando o conteúdo ideativo em detrimento 

das formas temporais; a paracognição avançada. 

08.  Retrocognição: a parapercepção retrocognitiva de determinada conscin possuir hoje 

atitude específica devido a trauma emocional de existência pretérita. 

09.  Sinalética: o alerta ou aviso de futura ocorrência devido à parapercepção de sina-

lética energética parapsíquica pessoal, de origem extrafísica. 

10.  Sincronicidade: as nítidas evidências do orquestramento multidimensional de con-

texto intrafísico específico. 

 

Ação. Quanto à Holocarmologia, se depreende a lei de causa e efeito a partir da per-

cepção de os diferentes cenários e contextos evolutivos serem efeitos das próprias ações da cons-

ciência, em constante interação com outras consciências e energias no Cosmos. 

Causalidade. Partindo da premissa de o Universo ser formado pelas consciências e ener-

gias em constante mutação, a autocomprovação da lei de causa e efeito e princípios valida  

a conclusão de qualquer fenômeno, natural ou produzido, possuir relação de causalidade com 

consciências. 

Resultado. Em dedução, pela Lógica, a consciência (e respectiva matriz pensênica), in-

dependente do estado de manifestação ou do momento evolutivo, é o resultado último da intera-

ção de si mesma com o Universo. 

 

Etiologias. Eis, em ordem de complexidade, 3 etiologias para o mesmo problema hipoté-

tico, podendo ser consideradas corretas em cada ponto de vista (paradigma): 

1.  Intrafisicalismo. Dentro de abordagem materialista, pela Psicanálise, o conflito emo-

cional tem origem nas relações travadas na infância da conscin (limite epistêmico: interações em 

única existência intrafísica). 
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2.  Expansionismo. Pela Parageneticologia, já em momento de expansão etiológica, 

aceita-se como válida a hipótese de a origem do conflito estar nas relações travadas pela conscin 

em retrovida específica (limite epistêmico: interações multidimensionais em duas existências ou 

mais). 

3.  Consciencialismo. Pela Evoluciologia, tal conflito, após a inversão etiológica, pode 

ser visto como problema cuja origem é a própria manifestação multidimensional (complexo de 

traços) da então conscin, constituída ao longo de múltiplas relações com outras consciências, atra-

vés de diferentes veículos de manifestação, em diversas dimensões, componentes do ciclo multi-

existencial pessoal na trama holocármica e sincrônica do Cosmos (limite epistêmico: interação 

parte-todo com o Universo). 

 

Lucidez. No campo da Lucidologia, a inversão etiológica é movimento pensênico de 

ampliação da lucidez holocármica da conscin (recuperação de megacons), reconhecendo a intra-

consciencialidade como causa mais relevante ao processo autevolutivo. 

Cosmoética. Na pesquisa da Paradireitologia, a manifestação consciencial influencia  

o Universo à proporção da pensenidade. E a qualidade cosmoética da manifestação da cons-

ciência passa pela evitação autodiscernida de contextos geradores de interprisões grupocármicas. 

Prejuízo. No âmbito da Interprisiologia, a interprisão grupocármica é o efeito do prejuí-

zo evolutivo de desrespeitar o livre arbítrio de outras consciências (Paradireitologia) ao intoxicar, 

atrapalhar ou interromper o fluxo evolutivo delas. 

Microuniverso. Pela Autopesquisologia, cada impulso, ação, reação, atitude, pensamen-

to, sentimento ou energia consciencial se tornam preciosas fontes de informação para compre-

ensão da complexidade do microuniverso, fator determinante para interações mais sadias com ou-

tras consciências. 

Solucionática. A percepção lúcida de a origem das adversidades ser a própria consciên-

cia leva ao ímpeto de mudança, não havendo razão para queixumes, reclamações, justificativas 

injustificáveis ou autocorrupções impedidoras da ação resolutiva na busca de soluções interas-

sistenciais. 

Mudança. Sob a ótica da Parapoliticologia, a mudança a maior do mundo material será 

consequência direta das recins, reverberando nos grupos e holopensenes afins por meio de efeito 

halo pró-evolutivo. 

 

Recuperação. Na análise da Invexologia, a inversão etiológica pode representar mo-

mento intraconsciencial de recuperação de cons, possibilitando à conscin jovem a assunção da in-

véxis sem constrangimentos. 

Teoria. Em complemento à teoria das 4 inversões conscienciais, a Era da Reurbani-

zação Terrestre e a ressoma de intermissivistas indica a possibilidade de inclusão da inversão 

etiológica ao polinômio inversão existencial–inversão assistencial–inversão maturológica–inver-

são energética. 

 

Reciclagens. Pelo prisma da Recexologia, assumir o paradigma consciencial por meio da 

inversão etiológica propicia, dentre outras, a reciclagem destas 10 posturas, dispostas em ordem 

alfabética: 

01.  Anti-holossomáticas: autonegligência toxicômana. 

02.  Artísticas: psicossomaticidade primária. 

03.  Automiméticas: “giro em falso” dispensável. 

04.  Emocionais: surto infantil. 

05.  Excêntricas: cabotinismo egocêntrico. 

06.  Formalistas: moldura da vida. 

07.  Inautênticas: orgulho mentiroso. 

08.  Materialistas: ignorância evolutiva. 

09.  Riscomaníacas: imaturidade adrenal. 

10.  Teoriconas: filosofose estéril. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13439 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a inversão etiológica, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Antiacaso:  Intrafisicologia;  Neutro. 

02.  Atualização  autoparadigmática:  Paradigmologia;  Neutro. 

03.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

04.  Binômio  correlação-causalidade:  Autopesquisologia;  Neutro. 

05.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Concausa  extrafísica:  Etiologia;  Neutro. 

07.  Crescendo  Epistemologia-Parepistemologia:  Cogniciologia;  Neutro. 

08.  Efeito:  Efeitologia;  Neutro. 

09.  Lei  de  causa  e  efeito:  Holocarmologia;  Neutro. 

10.  Livre  arbítrio:  Paradireitologia;  Neutro. 

11.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Olhar  seriexológico:  Parapercucienciologia;  Homeostático. 

13.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

14.  Pseudobjetividade:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

 

COMPREENDER  A  CONSCIÊNCIA  ENQUANTO  CAUSA  PRI-
MEIRA  (AÇÃO)  E  EFEITO  ÚLTIMO  (REAÇÃO)  DA  INTE-

RAÇÃO  DE  SI  COM  O  COSMOS  QUALIFICA  A  VONTADE 
E  A  INTENCIONALIDADE  RUMO  AO  AUTODETERMINISMO. 

 

Questionologia. Como avalia você, leitor ou leitora, em escala de 1 a 5, a real compre-

ensão da evolução consciencial? Já passou pela inversão etiológica? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
01.  Almeida, Roberto. Dinâmica Evolutiva Verponológica; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; V. 11;  

N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 10 citações; 1 E-mail; 6 enus.; 1 microbiografia; 9 refs.; Associação Internacio-

nal do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2007; páginas 18 a 29. 
02.  Idem; Transição Epistemologia-Parepistemologia: Fundamento para Verponogenia; Artigo; II Con-

gresso Internacional de Verponologia; Foz do Iguaçu, PR; 14-16.10.11; Conscientia; Revista; Trimestral; V. 15;  

N. 1; Edição Especial; Seção: Temas da Conscienciologia; 7 citações; 1 E-mail; 4 enus.; 1 microbiografia; 13 refs.; Asso-
ciação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 

2011; páginas 20 a 34. 

03.  Bueno, Ruy; Fatores Influenciadores da Autocientificidade na Tenepes; Artigo; Conscientia; Revista; 
Trimestral; V. 14; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 2 citações; 1 E-mail; 36 enus.; 1 microbiografia; 11 refs.; As-

sociação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 

2010; páginas 269 a 281. 

04.  Ulman, Karla; Intraconsciencialidade Parajurídica; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11;  

S-2; Seção: Painel; 14 enus.; 42 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Junho, 2007; páginas 88 a 92. 
05.  Mansur, Phelipe. Verificabilidade das Ideias Inatas na Dimensão Intrafísica; Artigo; Conscientia; Re-

vista; Trimestral; V. 16; N. 3; Seção: Temas da Conscienciologia; 6 citações; 1 E-mail; 18 enus.; 1 microbiografia; 7 refs.; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setem-
bro, 2012; páginas 306 a 311. 

06.  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 

689. 
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07.  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 254 a 246, 1.146 a 1.147  
e 1.151 a 1.162. 

08.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 67, 77, 188, 

464, 1.030, 1.103 e 1.122. 
09.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;  

3a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 20 a 23, 49  

a 52. 
10.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 

525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; enc.;  
5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 237 a 393. 

 

I. M. 
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I N V E R S Ã O    F I N A N C E I R A  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A inversão financeira é a vivência da economicidade sadia desde a juven-

tude, fundamentada na inteligência evolutiva (IE) pessoal, propiciando liberdade de atuação assis-

tencial e objetivando a antecipação da condição de pesquisador independente com dedicação pro-

exológica exclusiva a partir do início da meia-idade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo inversão vem do idioma Latim, inversio, “inversão; transposição 

em ret rica; ironia; anástrofe; alegoria”  de invertere, “virar; voltar do avesso; revolver; derrubar; 

deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no Século XIX. A palavra finança deriva do idio-

ma 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. 

Sinonimologia: 1.  Inversão das finanças pessoais. 2.  Inversão econômica. 3.  Previdên-

cia financeira desde a juventude. 4. Antecipação da autorganização dos recursos financeiros. 

Neologia. As 3 expressões compostas inversão financeira, inversão financeira na 

juventude e inversão financeira na adultidade são neologismos técnicos da Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Avareza consciencial. 2.  Algema de ouro. 3.  Ganância financeira 

intrafísica. 4.  Perdularismo consciencial. 5.  Voto missionário de pobreza. 6.  Aposentadoria na 

terceira idade. 7.  Desorganização financeira pessoal. 

Estrangeirismologia: a money society; a wealth administration proexológica; o mindset 

de abundância financeira; o deficit e o superavit; as startups; o selfmade boy; a selfmade girl;  

o descarte do workaholism patológico; a evitação do trabalho enquanto tripalium; o home-broker; 

o market timing; os trade-offs; o buy and hold; o day trade; o stop-loss; as calls and puts; os 

shorts and longs; o preparo psicológico perante os drawdowns; o acid test de dormir bem a noite 

com os investimentos escolhidos; os tokos; os bitcoins; o nouveau riche; o inversor de éxito. 

Atributologia: predomínio das facudades mentais, notadamente do autodiscernimento 

precoce quanto à inteligência financeira invexogênica. 

Megapensenologia. Eis síntese do assunto através de megapensene trivocabular: – Fi-

nanciemos nossa proéxis. 

Coloquiologia: o mão de vaca; o unha-de-fome; o pão-duro; o sovina; o mão-aberta;  

o gastão; o bebelionário; a tributação come-cotas; os tostões; o vil metal; a labuta; o calote; os 

bicos; o negocinho antievolutivo. 

Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, duas ortopensatas relativas ao tema: 

1.  “Dinheiro. O pé-de-meia é a libertação pessoal da escravidão ao dinheiro. Ao centra-

lizar a interassistencialidade no dinheiro, o amparo extrafísico fica comprometido e a aglutinação 

de companhias confiáveis torna-se dificultada ou impossibilitada. Dentre as maiores causas das 

distorções na cabeça das pessoas se insere o dinheiro”. 

2.  “Finanças. Se você não possui habilidade para empreendedorismo, contrate um con-

sultor econômico-financeiro a fim de constituir o pé-de-meia necessário para o cumprimento da 

programação existencial de maneira tranquila, sem preocupações com dinheiro”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autossustentabilidade econômico-financeira;  

o holopensene pessoal da Invexologia; o holopensene pessoal mercantilista; o holopensene pesso-

al do empreendedorismo evolutivo; o holopensene pessoal do mecenato cosmoético; os proexo-

pensenes; a proexopensenidade; os invexopensenes; a invexopensenidade; o materpensene patoló-

gico da sociedade capitalista centrado no dinheiro em detrimento da consciencialidade; a escassez 
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financeira enquanto brecha de patopensenidade; a evitação da paranoia com relação ao dinheiro, 

abalando a ortopensenidade; a inversão do holopensene patológico meramente dinheirista, propi-

ciando megadisponibilidade interassistencial. 

 

Fatologia: a inversão financeira; o locupletamento previdencial proéxico; a aposentado-

ria econômica antecipada do proexista a bilibertação inversora; a economicidade financeira sadia 

desde a juventude; a prioridade da autossustentabilidade financeira enquanto métrica do invexo-

grama; a pressão mesológica na juventude para definição profissional; a análise proexológica das 

possibilidades profissionais propiciando a escolha consciente da carreira enquanto ferramenta 

evolutiva; o funil do vestibular; o período acadêmico; os estágios; a obtenção do diploma e da 

qualificação profissional almejada; a entrada no mercado de trabalho; a dedicação diária de, em 

média, 1/3 do tempo útil em função da profissão propiciadora da sustentação financeira; a supera-

ção da conscin nem-nem: nem trabalha, nem estuda; o posicionamento de saída da casa dos pais 

derivado da autonomia financeira; a evitação da acomodação na zona de conforto na profissão;  

a consolidação da carreira profissional; a evitação da inadimplência e do endividamento; o cartão 

de crédito; o cheque especial; o monitoramento de despesas e receitas mensais; a esquiva perante 

as lavagens cerebrais movidas pelo cifrão e o sequestro da subjetividade pelo capitalismo selva-

gem; o curso Autoconscientização Organizacional (AOG) da Associação Internacional para  

a Evolução da Consciência (ARACÊ); o curso Inteligência Financeira Proexogênica da Associa-

ção Internacional de Programação Existencial (APEX); o curso Escola de Líderes Empreende-

dores de Negócios Cosmoéticos (ELENCO) do Conselho das Empresas Conscienciocêntricas 

(Conselho das ECs), vinculado à União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais 

(UNICIN); a renovação dos esquemas de crenças perante o uso do dinheiro; a eliminação do tra-

vão financeiro; o investimento inserido enquanto “despesa” nas contas mensais; a evitação da ter-

ceirização dos investimentos ao gerente do banco; a independência perante a previdência social;  

a importância da inteligência emocional para investir; o balanceamento de ativos de acordo com  

o momento evolutivo, propiciando a geração de dividendos a curto, médio e longo prazo; a pressa 

enquanto maior inimiga dos investimentos; a importância de fazer seguros contra eventuais catás-

trofes; a evitação do apego pelas posses; a conscin large considerando o dinheiro enquanto instru-

mento de assistência; a identificação da linha de abertura da proéxis pessoal convergindo junto ao 

fluxo do Cosmos para o sucesso pessoal; a organização financeira inversiva avançada; a aposenta-

doria ativa enquanto pesquisador independente de dedicação proexológica exclusiva; a filantropia 

financeira derivada do entendimento da energia do dinheiro; o programa Mecenas da Associação 

Internacional Editares (EDITARES); o projeto Amigos da Enciclopédia mantido pela contribui-

ção suprainstitucional de toda a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CC-

CI); as finanças interassistenciais catalisadoras da maxiproéxis grupal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático no ambiente profis-

sional; a materialização de rascunhos das realidades extrafísicas avançadas por meio das neotec-

nologias da dimensão intrafísica; a ectoplastia atuante na concretização de empreendimentos;  

o duplo energético das cédulas financeiras; o dinheiro fácil ou enriquecimento instantâneo en-

quanto trabalho elaborado por assediadores extrafísicos; as parapsicoses pós-dessomáticas advin-

das do apego ao dinheiro; as vampirizações energéticas derivadas de carências financeiras; as 

ideias inatas confirmadas pelo perfil econômico-financeiro e profissional de retrovidas; a evitação 

de automimeses patológicas multiexistenciais na definição da carreira intrafísica; as gescons en-

quanto megainvestimentos de prazo multiexistencial; a qualidade das energias conscienciais ao 

modo de moeda de troca no extrafísico; os serenões e as Consciexes Livres (CLs) enquanto exem-

plos de bilionários evolutivos pelo saldo da conta-corrente holocármica. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo invéxis–inteligência financeira; o sinergismo objetivos 

de vida–carreira profissional; o sinergismo profissão-recins; o sinergismo dupla evolutiva (DE)–

autonomia financeira. 

Principiologia: o princípio da convergência na escolha profissional; o princípio da lisu-

ra nos compromissos financeiros; o princípio de se ganhar mais e gastar menos; o princípio do 

investimento de piso com retorno exponencial; o princípio da antifragilidade nos investimentos; 

o princípio da diversificação na alocação de ativos. 

Codigologia: o código de ética profissional; o código pessoal de Cosmoética (CPC) atu-

ante no exercício da profissão e embasando os investimentos financeiros; o código duplista de 

Cosmoética (CDC) qualificando a intencionalidade da vida econômica a 2. 

Teoriologia: a teoria do megafoco profissional; a teoria dos perfis profissionais; a teo-

ria da cauda longa; a teoria do desconto hiperbólico; a teoria da troca e escolha intertemporal;  

a teoria da tendência de reversão à média; a teoria do comportamento aparentemente irracional 

na gestão de risco; a teoria das inversões conscienciais; a teoria das metas do inversor aos 40 

anos. 

Tecnologia: a técnica da árvore de decisões; a técnica da madrugada; a técnica da 

conscienciolabormetria; a técnica da omissão superavitária (omissuper) aplicada à despretensão 

profissional; a técnica da subdivisão econômica em 6 contas; a técnica da energização financei-

ra; as técnicas de rebalanceamento do portfólio de investimentos de acordo com o momento evo-

lutivo; a técnica de 200 vezes as despesas médias mensais para cálculo da independência finan-

ceira; a técnica da planilha financeira; a Tecnologia Financeira utilizada na implantação dos 

campi conscienciológicos. 

Voluntariologia: a priorização do voluntariado conscienciológico, sem remuneração fi-

nanceira, ao longo de toda a existência; o equilíbrio entre o trabalho voluntário e a profissão;  

o voluntariado nas áreas de vendas e financeiro das ICs; o voluntariado no Conselho das Empre-

sas Conscienciocêntricas; o voluntariado na Associação Internacional de Aportes Interassisten-

ciais (INTERPARES); a possibilidade do custeio da itinerância conscienciológica ser realizada 

pelo próprio voluntário-docente; o financiamento e publicação da gescon pessoal pelo voluntário-

autor; a implantação das Cognópolis com recursos advindos exclusivamente do voluntariado 

conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Invexologia;  

o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia. 

Efeitologia: o efeito exponencial dos juros compostos a longo prazo; os efeitos econô-

micos assimétricos de eventos raros denominados cisnes negros; os efeitos do pé-de-meia no ex-

clusivismo proexológico. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas das vivências profissionais; as neossinap-

ses derivadas dos estudos e aplicações financeiras. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial profissional; os 3 ciclos básicos da vida financeira; 

o ciclo plantio-colheita; o ciclo enganoso crescer-estudar-namorar-trabalhar-casar-parir-apo-

sentar e somente então pensar na autevolução consciencial. 

Enumerologia: os investimentos em empreendedorismo; os investimentos em ações  

e opções; os investimentos em títulos de dívida; os investimentos em aplicações de liquidez diária; 

os investimentos em moeda forte e ouro; os investimentos em imóveis e fundos imobiliários; os 

investimentos em bens colecionáveis e obras de arte. 

Binomiologia: o binômio juvenil otimismo ingênuo–impulsividade; o binômio remune-

ração por tempo–remuneração por resultados; o binômio oportunidades-desafios; o binômio 

custo-benefício; o binômio riscos-retornos; o binômio tolerância a riscos–propensão a riscos;  

o binômio construção de patrimônio–preservação de patrimônio; o binômio concepção-retribui-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13444 

ção; o binômio apego-desapego; o binômio luxo-ostentação; o binômio pé-de-meia–filantropia; 

o binômio rendimentos–patrimônio líquido; o binômio saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)– 

–saldo da conta bancária pessoal. 

Interaciologia: a interação dinheiro-energia; a interação riqueza-liberdade; a interação 

renda-gastos-dívidas-poupança-investimentos; a interação profissão-proéxis; a interação preço- 

-valor; a interação perdas limitadas–ganhos ilimitados; a interação previdência pessoal–previ-

dência social; a interação riqueza-distribuição. 

Crescendologia: o crescendo autopesquisador de dedicação parcial–autopesquisador 

de dedicação integral. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-escolha-comprometimento; o trinômio intelectuali-

dade-parapsiquismo-comunicabilidade aplicado na profissão; o trinômio automotivação-traba-

lho-lazer; o trinômio faixas etárias–fontes de renda–controle emocional; o trinômio pai rico–fi-

lho nobre–neto pobre; o trinômio antevisão-estratégia-implementação; o trinômio provável-pos-

sível-desejável; a sedução aliciante do trinômio dinheiro-sexo-poder; o trinômio dos perfis de in-

vestidor conservador-moderado-arriscado; o trinômio poupança precaucionária–poupança sun-

tuária–poupança reprodutiva. 

Polinomiologia: o polinômio liquidez–risco–retorno–tempo de carregamento sobre o in-

vestimento; a libertação pessoal do polinômio economia-finanças-lucro-dinheiro; o polinômio 

rendimentos-poupança-investimentos-simplificação. 

Antagonismologia: o antagonismo ócio / negócio; o antagonismo negócio / emprego;  

o antagonismo miopia temporal / hipermetropia temporal / antagonismo prêmio da espera / pre-

ço da impaciência; o antagonismo pagar agora, usufruir depois / usufruir agora, pagar depois;  

o antagonismo desconto / juro; o antagonismo credor / devedor; o antagonismo conscin large  

/ conscin miserê; o antagonismo mais tempo na vida / mais vida no tempo; o antagonismo fugir 

do futuro / fugir para o futuro; o antagonismo argumentum ad cruminam / argumentum ad laza-

rum; o antagonismo falência / opulência; o antagonismo vitimização / responsabilidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de a aplicação em poupança poder gerar perda de renda;  

o paradoxo de o barato sair caro; o paradoxo de o mercado em baixa ser ponto alto ao inves-

tidor; o paradoxo da dívida boa; o paradoxo do bambúrrio patológico; o paradoxo de Easterlin. 

Politicologia: as políticas econômicas; a burocracia atravancando os esforços individuais 

e coletivos; a plutocracia geradora de desigualdade na distribuição de renda; as políticas fiscais 

impactando nos índices e metas da economia; a invexocracia enquanto pilar de futuro Estado 

Mundial Cosmoético. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à independência financeira; o conhecimento 

e utilização adequados das legislações tributárias; a lei de oferta e demanda; a lei da sobrevivên-

cia humana; a lei de responsabilidade fiscal; a lei da economia de males; a lei da economia de 

bens; a evitação da lei de Gérson. 

Filiologia: a proexofilia; a invexofilia; a liberofilia; a bibliofilia; a administrofilia; a eco-

nomofilia; a crisofilia. 

Fobiologia: a cacorrafiofobia; a ergofobia; a eleuterofobia; a gatesfobia; a harpaxofobia; 

a hipengiofobia; a metatesiofobia. 

Sindromologia: a síndrome do Tio Patinhas; a síndrome da riqueza instantânea; a sín-

drome da geração canguru; a síndrome de supervalorização da profissão; a síndrome de bur-

nout; a síndrome do hiperconsumismo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA) relacionada ao ci-

frão; o complexo de Jonas. 

Maniologia: o desenlace das amarras da consumomania. 

Mitologia: o canto das sereias no mito de Homero; o mito do Rei Midas; o mito do di-

nheiro enquanto fonte de felicidade; o mito de o dinheiro comprar tudo; o mito da riqueza advir 

da sorte; o mito moderno de tempo ser dinheiro; o mito da genialidade dos milionários; o mito 

da perversão das conscins financeiramente ricas; o mito do trabalho enquanto mal necessário;  

o mito de a aposentadoria ser sempre pacata e improdutiva. 

Holotecologia: a abjuncioteca; a administroteca; a biografoteca; a consciencioteca;  

a criativoteca; a economoteca; a invexoteca. 
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Interdisciplinologia: a Invexologia; a Intrafisicologia; a Autodeterminologia; a Admi-

nistraciologia; a Empreendedorismologia; a Economia; a Mercadologia; a Consciencioterapia;  

a Psicologia Econômica; a Reeducaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin inversora; a conscin financeiramente dependen-

te; a conscin financeiramente autônoma; a conscin financeiramente alavancada; a conscin finan-

ceiramente conformada; a conscin financeiramente incentivada; a conscin financeiramente reali-

zada; a conscin financeiramente independente. 

 

Masculinologia: o educador financeiro precoce; o infante vendedor; o adolescente in-

vestidor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o duplista; o proexista; o reedu-

cador familiar; o poupador; o pesquisador independente antecipado; o jovem rico em férias sem 

fim; o desempregado; o dependente financeiro; o caloteiro; o assalariado; o autônomo; o comis-

sionado; o negociante; o empresário; o aposentado rico e jovem; o contabilista; o consumista;  

o avarento; o esbanjador; o agiota; o bancário; o investidor; o poupador; o manipulador; o credor; 

o devedor; o corrupto; o economista; o corretor financeiro; o assessor econômico-financeiro fami-

liar; o abridor de caminhos; o filantropo; o epicon lúcido; o escritor financeiro; o inversor existen-

cial large; o tenepessista; o ofiexista; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; 

o homem de ação; o empreendedor conscienciocêntrico precoce. 

 

Femininologia: a educadora financeira precoce; a infante vendedora; a adolescente in-

vestidora; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a duplista; a proexista; a ree-

ducadora familiar; a poupadora; a pesquisadora independente antecipada; a jovem rica em férias 

sem fim; a desempregada; a dependente financeira; a caloteira; a assalariada; a autônoma; a co-

missionada; a negociante; a empresária; a aposentada rica e jovem; a contabilista; a consumista;  

a avarenta; a esbanjadora; a agiota; a bancária; a investidora; a poupadora; a manipuladora; a cre-

dora; a devedora; a corrupta; a economista; a corretora financeira; a assessora econômico-finan-

ceiro familiar; a abridora de caminhos; a filantropa; a epicon lúcida; a escritora financeira; a in-

versora existencial large; a tenepessista; a ofiexista; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a to-

cadora de obra; a mulher de ação; a empreendedora conscienciocêntrica precoce. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens inversor; o Homo sapi-

ens invexologus; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens 

oeconomicus; o Homo sapiens prospectivus; o Homo sapiens empreendedor; o Homo sapiens 

professionalis; o Homo sapiens completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: inversão financeira na juventude = o pé-de-meia econômico antecipado 

para até os 26 anos, utilizado para dedicação integral à proéxis; inversão financeira na adultidade 

= o pé-de-meia econômico antecipado no início dos 26 até os 40 anos, utilizado para dedicação 

integral à proéxis. 

 

Culturologia: a cultura brasileira carente de educação financeira; a evitação da cultura 

dinheirista; a contracultura ao capitalismo selvagem; a cultura do mecenato proexológico; a cul-

tura do voluntariado; a cultura da autorrealização proexológica; a cultura invexológica. 

 

Profissão. Mediante a Evoluciologia, a profissão exercida com bases cosmoéticas tende 

a ser interassistencial, cabendo a adequação das potencialidades do perfil consciencial às especifi-

cidades da função exercida. Eis, por exemplo, 3 segmentos listados em ordem alfabética, cuja 

atuação tende a propiciar maior dinamização e convergência às proéxis dos intermissivistas, con-
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siderando os critérios de interassistencialidade, disponibilidade de tempo intrafísico, desenvolvi-

mento de atributos e rendimentos financeiros: 

1.  Educação: a docência em instituições formais, ocasionando desenvolvimento da inte-

lectualidade e comunicabilidade na interação aluno-professor. 

2.  Empreendedorismo: a gestão de negócios lucrativos por meio de soluções cosmoéti-

cas para problemas e demandas existentes na sociedade. 

3.  Saúde: as equipes multidisciplinares de profissionais da saúde, auxiliando na remis-

são, terapêutica e profilaxia de patologias. 

 

Profilaxia. Pela Autodiscernimentologia, cabe ressaltar serem as interprisões grupocár-

micas decorrentes do comportamento anticosmoético do profissional, independentemente da pro-

fissão. 

Inversão. A inversão financeira é derivada da autocriticidade e autorganização inversi-

vas, visando a antecipação da libertação do tempo útil da conscin, em plena fase preparatória da 

proéxis, em função da efetivação das pesquisas proexológicas da maior disponibilidade de atua-

ção entrosada com as equipins e equipexes na fase executiva. 

Lembrete. Às conscins incautas, cabe lembrar: caixão não tem gaveta. O dinheiro é cri-

ação intrafísica, não possuindo nenhuma utilidade nas dimensões extrafísicas, apesar do apego ao 

cifrão constituir elemento gerador de assédios crônicos diversos e elevados níveis de parapsicose 

pós-dessomática. Fortuna non addit sapientiam (Fortuna não gera sabedoria). 

Testamento. A conscin com pé-de-meia pode valer-se de documento oficial para autori-

zar doação patrimonial, após a dessoma, para causas ou objetivos autoproexológicos, realizando 

profilaxia de assédios intergrupais quanto ao destino dos recursos acumulados. 

Meta. Consoante a Invexologia, haja vista a importância da dedicação proexológica full 

time para o megacompléxis a partir da conquista da desperticidade, elaboração da megagescon  

e consolidação da ofiex, registra-se aqui a proposta da independência econômica no rol das metas 

do inversor aos 40 anos de idade, e da inversão financeira enquanto elemento constituinte da teo-

ria das inversões conscienciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a inversão financeira, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Algema  de  ouro:  Desviaciologia;  Nosográfico. 

02.  Bamburriologia:  Proexologia;  Neutro. 

03.  Bilibertação  inversora:  Invexologia;  Neutro. 

04.  Buffer  financeiro:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Conscin  large:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

06.  Desambição  carreirística:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Educação  financeira  precoce:  Reeducaciologia;  Neutro. 

08.  Energia  do  dinheiro:  Proexologia;  Neutro. 

09.  Escolha  da  carreira  profissional:  Proexologia;  Neutro. 

10.  Finanças  interassistenciais:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Inteligência  financeira  invexogênica:  Invexologia;  Neutro. 

12.  Inteligência  financeira  proexogênica:  Proexologia;  Neutro. 

13.  Ortometria  econômico-financeira:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

14.  Testamento  de  inversor:  Autoproexologia;  Homeostático. 

15.  Tríade  da  invéxis:  Invexologia;  Homeostático. 
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A  INVERSÃO  FINANCEIRA,  CONCOMITANTE  AO  PROLON-
GAMENTO  DA  INVERSÃO  ENERGÉTICA,  COMPÕEM  A  BI-
LIBERTAÇÃO  PROEXOLÓGICA,  CHANCELANDO  A  AUTAL-
FORRIA  INTRAFÍSICA  DO  PESQUISADOR  INDEPENDENTE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza a inversão financeira? Com qual idade 

pretende atingir a liberdade econômica para dedicação integral à proéxis? Já publicou pesquisas 

sobre a casuística pessoal? 
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I N V E R S Ã O    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A inversão interassistencial é a troca de posição, função e dimensão entre  

o amparador intrafísico – conscin lúcida, homem ou mulher – e o amparador extrafísico – cons-

ciex lúcida –, principalmente nas práticas da Tenepessologia, entre a obtenção do compléxis da 

pessoa amparada e a dessoma consecutiva, e a ressoma, em seguida, da consciex amparadora. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo inversão vem do idioma Latim, inversio, “inversão; transposição 

em ret rica; ironia; anástrofe; alegoria”  de invertere, “virar; voltar do avesso; revolver; derrubar; 

deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no Século XIX. O prefixo inter procede do mesmo 

idioma Latim, inter, “no interior de  ; entre; no espaço de”. O vocábulo assistência provém igual-

mente do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Troca interassistencial. 2.  Troca interdimensional. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo inverter: in-

versa; inversão; inversionista; inversiva; inversivo; inverso; inversor; inversora; invertase; in-

vertida; invertido; invertina; invertível; reinversão. 

Neologia. As 3 expressões compostas inversão interassistencial, inversão interassisten-

cial feminina e inversão interassistencial masculina são neologismos técnicos da Interassistencio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Inversão existencial. 2.  Invéxis. 3.  Antinversão interassistencial.  

4.  Antitenepes. 5.  Robéxis. 6.  Mesmexologia. 

Estrangeirismologia: o end up na tenepes. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à interassistencialidade consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os benignopensenes;  

a benignopensenidade; o intercâmbio de manifestações pensênicas; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os pa-

ratecnopensenes; a paratecnopensenidade. 

 

Fatologia: a assistência consciencial, cosmoética, evolutiva; a inteligência evolutiva 

(IE); os trabalhos interassistenciais da autoproéxis; as funções evolutivas amparadas extrafisica-

mente; a superação do mestre por parte do discípulo. 

 

Parafatologia: a inversão interassistencial; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o alto nível de afinidade entre o ampa-

rador extrafísico e a conscin amparada; o fato de o nível evolutivo de ambos ser o mesmo; a inter-

dependência evolutiva; a interatividade multidimensional; o fato de toda consciência evoluir no 

universo da interassistencialidade cosmoética; o fato de quando iniciada a interassistencialidade 

da dupla assistencial, interdimensional, nenhum dos parceiros ter atingido o compléxis; o fato de 

a conscin ter primeiro a possibilidade de obter o compléxis; a possibilidade de o amparado intrafí-

sico ultrapassar o nível do amparador extrafísico na vida humana ao alcançar o completismo exis-

tencial; a troca de posição funcional entre os parceiros assistenciais; a troca de função específica 

entre as duas minipeças do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a troca de dimen-

são entre os 2 parceiros interassistenciais; o heterorrevezamento multiexistencial; a neoestratégia 

evolutiva na Terra; a dinamização da autobiografia; o papel relevante do evoluciólogo entre os  

2 parceiros; o fato de o amparador extrafísico poder ser da tenepes ou da ofiex; a catálise evolu-
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tiva; a autossatisfação benévola do amparador extrafísico diante das autossuperações evolutivas 

do amparando; a alternância de funções amparador-amparando no âmbito da Seriexologia; o es-

treitamento dos vínculos interconscienciais na consecução de tarefas evolutivas em conjunto. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo energético, evolutivo, entre amparador e amparando;  

o sinergismo dos méritos evolutivos da conscin-amparada e da consciex amparadora; o sinergis-

mo compléxis da conscin amparada–completismo na função amparadora da consciex. 

Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da interassistencialidade 

evolutiva compulsória. 

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

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da interassistencialidade; a teoria do completismo existencial. 

Tecnologia. Eis a neotécnica da inversão interassistencial: no início, o amparador extra-

físico é o dublê da conscin amparada; ao alcançar o compléxis, a conscin completista torna-se 

dublê do amparador extrafísico, invertendo-se as posições interassistenciais. 

Voluntariologia: o amparo de função do voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica; o labo-

ratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível dos Evolució-

logos coordenando os trabalhos assistenciais conjuntos equipin-equipex. 

Efeitologia: o efeito potencializador das práticas diárias da tenepes; os efeitos homeos-

táticos da autevolução no grupocarma; os efeitos contagiantes do exemplarismo cosmoético. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses da completude existencial. 

Ciclologia: o ciclo pessoal conscin tenepessista amparada–conscin completista desso-

mada–consciex amparadora tenepessista; o ciclo pessoal consciex amparadora tenepessista– 

–consciex ressomada–conscin completista dessomada; o ciclo autorrevezador amparado intrafí-

sico–amparador extrafísico; o ciclo líder evolutivo–liderado evolutivo. 

Binomiologia: o binômio conscin-consciex; o binômio (dupla) parassistente-assistido;  

o binômio duplista consciex amparadora–conscin amparada. 

Interaciologia: a interação duplista interassistência da consciex amparadora–interas-

sistência da conscin amparada. 

Crescendologia: o crescendo interassistencial tenepes-ofiex-compléxis. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-esclarecimento-encaminha-

mento. 

Polinomiologia: o polinômio evolutivo tenepes-ofiex-compléxis-desperticidade. 

Antagonismologia: o antagonismo interassistencialidade / assistencialismo; o antago-

nismo perfil assistencial / perfil assistível. 

Paradoxologia: o paradoxo evolutivo da conscin completista antes da consciex comple-

tista. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo em qualquer dimensão existencial. 

Filiologia: a interassistenciofilia. 

Mitologia: a anulação do mito da divinização de consciências. 

Holotecologia: a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Multidimensiologia;  

a Extrafisicologia; a Intrafisicologia; a Ressomatologia; a Dessomatologia; a Proexologia; a Ofie-

xologia; a Evoluciologia; a Parafenomenologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o amparado tornado amparador; o amparador tor-

nado amparado. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a amparada tornada amparadora; a amparadora 

tornada amparada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens 

evolutiologus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens 

completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: inversão interassistencial feminina = a da tenepessista (mulher); inversão 

interassistencial masculina = a do tenepessista (homem). 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Interassistenciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a inversão interassistencial, indicados para a expansão 

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

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Acompanhante  parapsíquico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

04.  Atitude  pró-amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Autodemissão  de  consciex:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Monitoramento  consciencial:  Parapercepciologia;  Neutro. 

09.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
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11.  Pré-Mãe:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  INVERSÃO  INTERASSISTENCIAL  VAI  SE  INTENSIFICAR  

NOS  PRÓXIMOS  SÉCULOS  NA  TERRA  EM  FUNÇÃO  DOS  

CURSOS  INTERMISSIVOS,  QUANDO,  ENTÃO,  A  DESPER-
TICIDADE  SERÁ  INCORPORADA  ÀS  NEOTÉCNICAS. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a inversão interassistencial na con-

dição de hipótese racional? Você pratica a tenepes? 
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I N V E R S O R    E X I S T E N C I A L    RE T R O C O G N I T O R  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O inversor existencial retrocognitor é a conscin aplicante da técnica da in-

véxis com a facilidade de promover retrocognições sadias a partir da antecipação da tridotação 

consciencial (parapsiquismo, intelectualidade, comunicabilidade), priorizando as recins pessoais  

e a interassistência multidimensional na atual proéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra inversão procede do idioma Latim, inversio, “inversão; transposi-

ção em ret rica; ironia; anástrofe; alegoria”  de invertere, “virar; voltar o avesso; revolver; derru-

bar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no Século XIX. O vocábulo existencial deriva 

do idioma Latim, existentialis, “existencial”  de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mos-

trar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Surgiu no Século XIX. O elemento de com-

posição retro provém igualmente do idioma Latim, retro, “por detrás; atrás”. Apareceu no Século 

XV. O termo cognição vem do mesmo idioma Latim, cognitio, “ação de conhecer”  radical de 

cognitium, e supino de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; pro-

curar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu em  8 6. O vocábulo retrocognição 

apareceu em 1901. 

Sinonimologia: 1.  Inversor existencial retromnemônico. 2.  Inversor promotor de retro-

cognições. 3.  Inversor existencial pesquisador da Retrocogniciologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas inversor existencial retrocognitor, inversor exis-

tencial retrocognitor iniciante e inversor existencial retrocognitor maduro são neologismos téc-

nicos da Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Inversor existencial obnubilado. 2.  Reciclante existencial retrocog-

nitor. 3.  Inversor existencial amnésico. 

Estrangeirismologia: o feeling passadológico do inversor existencial; o background in-

vexológico adquirido em retrovidas; o Retrocognitarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto ao emprego precoce das retrocognições sadias. 

Ortopensatologia: – “Autorretrocognições. O jovem inversor existencial pode de-

monstrar maior nível de autorretrocognições do que a pessoa de meia-idade que acabou de chegar 

ao universo da Conscienciologia”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal retrocognitivo; os retropensenes remotos; a retro-

pensenidade; o materpensene pessoal da Retrocogniciologia; o holopensene pessoal da invexibili-

dade; os invexopensenes; a invexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os luci-

dopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lateropensenes; a late-

ropensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclo-

pensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade. 

 

Fatologia: a inversão intelectual; a busca contínua pela autevolução desde a tenra idade;  

a sensação recorrente de não ter tempo a perder; a valorização da intuição na infância precedendo 

a lucidez quanto à multidimensionalidade; a autoconsciência precoce quanto à multiexistencialida-

de; o porão consciencial substituído pela recuperação de cons retrocognitivos; os indícios holo-

cármicos promovendo antecipações pró-evolutivas pela necessidade consciente da evitação das 

automimeses dispensáveis; a facilidade para rememorar fatos antigos; as automimeses revelado-

ras da autoproéxis; a perspicácia mnemossomática denunciando a intelectualidade; o uso predo-
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minante da mentalsomaticidade; o autodidatismo; as ideias inatas; as atividades de lazer voltadas 

para o uso do mentalsoma; a catálise recinológica retromnemônica; a definição da identidade pa-

rapsíquica; a atenção aos detalhes; a observação apurada aos fatos corriqueiros; a singularidade 

pessoal denunciando a paraprocedência do inversor dentro do ambiente grupocármico familiar;  

o olhar atento para as múltiplas sincronicidades; as recins possibilitando o alinhamento ao mega-

foco proexológico; o dinamismo interassistencial proporcionado pelas retrocognições grupais;  

a atitude assistencial enquanto norteador evolutivo; o exemplarismo pessoal escancarado pela vi-

vência do paradigma consciencial; as verpons elaboradas pelo inversor existencial; o ineditismo 

gesconológico inversivo; o diferencial evolutivo evidenciado pelo inversor existencial na realiza-

ção proativa das atividades cotidianas com lucidez multiexistencial; as escolhas lúcidas solidifica-

das nas experiências pretéritas; o fortalecimento da autoconfiança propiciado pela ampliação da 

cosmovisão seriexológica; a antecipação da tenepes; o aprimoramento interassistencial a partir do 

fenômeno retrocognitivo na Pré-Intermissiologia antecipando a liderança na próxima intermissão. 

 

Parafatologia: a autoconscientização seriexológica; a autovivência do estado vibracio-

nal (EV) profilático; a inversão parapsíquica; a afinidade do amparo extrafísico com a conscin 

amparada; a relação de confiança com o amparo e equipe extrafísica patrocinadora de retrocogni-

ções; as retrocognições possibilitadas pelo uso recorrente da memória ao longo da seriéxis; a inte-

rassistência tenepessológica qualificada pelas rememorações de retrofatos sobre os assistidos; as 

retrocognições possibilitando o alcance antecipado do estágio evolutivo da desperticidade antes dos 

40 anos de idade física. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo invéxis-tenepes; o sinergismo invéxis-retrocognição-des-

perticidade; o sinergismo autorretrocognição-recin-recexis. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da empatia evo-

lutiva (Evoluciologia); o princípio da restauração evolutiva. 

Teoriologia: a teoria das inversões conscienciais; a teoria da inteligência evolutiva (IE);  

a teoria das verdades relativas de ponta; a teoria do paradigma consciencial; a teoria dos garga-

los evolutivos; a teoria do porão consciencial; a teoria da holomemória; a teoria da autancestra-

lidade. 

Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica do maxiplanejamento com foco 

nas gescons voltadas para a especialidade Seriexológica; a técnica da exaustividade nas pesqui-

sas, leituras e estudos. 

Voluntariologia: o voluntário da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas 

e Holobiográficas (CONSECUTIVUS); o inversor voluntário em revisões das revistas científicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autoparageneticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Seriexologia;  

o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio 

Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito das retrocognições do inversor favorecendo antecipações evolutivas. 

Neossinapsologia: as retrossinapses; as neossinapses adquiridas pela recuperação de 

megacons. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: o inversor existencial intuitivo; a catálise recinológica precoce; o traba-

lho energético pessoal; o inversor existencial lúcido; as antecipações proexológicas; o parapsi-

quismo intelectual; a interassistência técnica especializada. 

Binomiologia: o binômio invéxis-retrocognição; o binômio inversor existencial–ampa-

rador extrafísico; o binômio cérebro-paracérebro. 
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Crescendologia: o crescendo bairrismo-universalismo; o crescendo invéxis-despertici-

dade; o crescendo visão proexológica–cosmovisão seriexológica; o crescendo conscin inversora–

–consciex amparadora; o crescendo especialismo interassistencial–atacadismo evolutivo. 

Trinomiologia: o trinômio megatrafor-megafoco-materpensene; o trinômio intelectuali-

dade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio invéxis-tenepes-autodesperticidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de o passado indicar caminhos futuros; o paradoxo da faci-

lidade em rememorar vidas intrafísicas em detrimento das vivências intermissivas. 

Politicologia: a discernimentocracia; a interassistenciocracia; a cognocracia; a lucido-

cracia; a democracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço mnemônico aplicado desde a juventude; a lei da inse-

parabilidade grupocármica; a lei do retorno (causa e efeito); as leis da proéxis; as leis da Para-

geneticologia; as leis da Cosmoética; as leis sincrônicas do fluxo do Cosmos. 

Filiologia: a invexofilia; a autopesquisofilia; a bibliofilia; a grafofilia; a cognofilia; a as-

sistenciofilia; a parapercepciofilia; a tenepessofilia; a proexofilia; a criticofilia; a neofilia; a cons-

cienciofilia; a lucidofilia; a coerenciofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a invexoteca; a proexoteca; a parapsicoteca; a mnemoteca; a cosmoeti-

coteca; a seriexoteca; a consciencioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Autoinvexometrologia; a Intrafisicologia; a Cro-

noevoluciologia; a Intermissiologia; a Evoluciologia; a Autocosmoeticologia; a Interassistencio-

logia; a Autosseriexologia; a Autorretrocogniciologia; a Holobiografologia; a Holomnemossoma-

tologia; a Autotemperamentologia; a Autoparageneticologia; a Materpensenologia; a Intraconsci-

enciologia; a Pluriexistenciologia; a Multiproexologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin inversora; a autocobaia seriexológica; a conscin lúcida; a isca hu-

mana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o inversor existencial retrocognitor; o agente retrocognitivo inato; o in-

versor amparador intrafísico; o inversor atacadista consciencial; o inversor intermissivista; o in-

versor cognopolita; o inversor completista; o inversor comunicólogo; o inversor conscienciólogo; 

o inversor conscienciômetra; o inversor consciencioterapeuta; o inversor macrossômata; o inver-

sor duplista; o inversor evoluciente; o inversor escritor; o inversor exemplarista; o inversor inte-

lectual; o inversor existencial; o inversor epicon lúcido; o inversor tenepessista; o inversor ofie-

xista; o inversor parapercepciologista; o inversor pesquisador; o inversor projetor consciente;  

o inversor tertuliano; o inversor verbetólogo; o inversor voluntário. 

 

Femininologia: a inversora existencial retrocognitora; a agente retrocognitiva inata; a in-

versora amparadora intrafísica; a inversora atacadista consciencial; a inversora intermissivista;  

a inversora cognopolita; a inversora completista; a inversora comunicóloga; a inversora conscien-

cióloga; a inversora conscienciômetra; a inversora consciencioterapeuta; a inversora macrossôma-

ta; a inversora duplista; a inversora evoluciente; a inversora escritora; a inversora exemplarista;  

a inversora intelectual; a inversora existencial; a inversora epicon lúcida; a inversora tenepessista; 

a inversora ofiexista; a inversora parapercepciologista; a inversora pesquisadora; a inversora pro-

jetora consciente; a inversora tertuliana; a inversora verbetóloga; a inversora voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens 

proexista; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens holo-

maturologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens au-

torrevertor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens para-

perceptiologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: inversor existencial retrocognitor iniciante = a conscin, moça ou rapaz, 

ainda na fase aquisitiva, com o diferencial mínimo de retropensenes inatos recuperados, empre-

gando intuitivamente fenômenos retrocognitivos em prol das tarefas interassistenciais; inversor 

existencial retrocognitor maduro = a conscin já veterana na fase distributiva, dominando os retro-

pensenes inatos recuperados autoconscientemente na aplicação de fenômenos retrocognitivos em 

prol das tarefas interassistenciais. 

 

Culturologia: a cultura invexológica; a cultura seriexológica; a cultura da autopesqui-

sa; a cultura geral; a cultura pessoal multimilenar. 

 

Autoconhecimento. Concernente à Autopesquisologia, a aplicação antecipada da técnica 

da invéxis tende a solidificar a base para a qualificação interassistencial crescente a partir do auto-

conhecimento ininterrupto. 

Autopesquisa. Segundo a Conscienciometrologia, para se chegar às raízes do tempera-

mento, construídas pelas séries existenciais, o investimento em autopesquisa se torna prioritário. 

Autorretrocognição. Conforme a Analiticologia, o desenvolvimento parapsíquico retro-

cognitivo é essencial para a aproximação comparativa com a própria realidade holobiográfica. 

Diferencial. Mediante a Autexperimentologia, a conscin inversora com a capacidade de 

rememorar retrovidas apresenta singularidade mnemônica favorecedora do cumprimento da proé-

xis de maneira otimizada, possibilitando o compléxis. 

Autocoerência. Atinente à Energossomatologia, a ampliação da força presencial do in-

versor existencial retrocognitor possibilita a autocoerência holobiográfica podendo favorecer  

a proximidade com a própria essência consciencial. 

Extrapolacionismo. Sob o enfoque da Seriexologia, as retrocognições sadias possibili-

tam reciclagens intraconscienciais significativas, podendo levar a conscin inversora retrocognito-

ra à identificação de personalidade consecutiva com a vivência de extrapolacionismos de neopata-

mares evolutivos. 

 

Autodesperticidade. Sob a ótica da Confluenciologia, é possível a conscin inversora de-

senvolver e conquistar, por exemplo, 4 atitudes otimizadoras à autodesperticidade, listadas em or-

dem alfabética: 

1.  Ampliação da força presencial. 

2.  Otimização do tempo. 

3.  Qualificação interassistencial a partir da tenepes. 

4.  Serenidade quanto aos acontecimentos. 

 

Verbaciologia. Pela Invexologia, eis, listados em ordem alfabética, 10 condições evolu-

tivas passíveis de serem identificadas e conquistadas pela conscin inversora existencial retrocog-

nitora, moça ou rapaz: 

01. Alinhamento proexológico. 
02. Autoconscientização multidimensional (AM). 

03. Completismo existencial. 

04. Constituição de dupla evolutiva (DE). 

05. Definição da identidade interassistencial. 

06. Desperticidade. 

07. Elaboração e publicação de gescons. 

08. Liderança interassistencial. 

09. Moréxis e / ou maximoréxis. 

10. Vivência lúcida da Pré-Intermissiologia. 
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Sincronicidades. Eis listadas, em ordem alfabética, 3 tipos de sincronicidades passíveis 

de serem percebidas pelo inversor autoconsciente quanto à Seriexologia: 

1.  Conjunta. Ao trocar informações entre colegas de Curso Intermissivo (CI) ressoma-

dos, descobre o mesmo interesse pelo estudo de personalidades participantes de determinado gru-

po e / ou contexto histórico do passado. 

2.  Histórica. Ao pesquisar personalidade pertencente a período histórico específico, si-

multaneamente são veiculadas na mídia notícias referentes a repercussões daquela época. 

3.  Pesquisística. Ao iniciar a investigação retrocognitiva pessoal, sob hipótese de ter si-

do determinada personalidade consecutiva autora de gescons de expressiva contribuição à Huma-

nidade, ocorrem, concomitantemente, notícias, direta ou indiretamente, na mídia nacional e / ou 

internacional, referentes a tal personagem por ser objeto de pesquisa de diferentes cientistas e / ou 

estudiosos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o inversor existencial retrocognitor, indicados para a ex-

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

ressados: 

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Autexclusivismo  inversivo:  Autoinvexometrologia;  Homeostático. 

03.  Autoconscientização  seriexológica:  Autolucidologia;  Homeostático. 

04.  Autopesquisa  retrocognitiva:  Holobiografologia;  Homeostático. 

05.  Catálise  recinológica  retromnemônica:  Seriexologia;  Homeostático. 

06.  Crescendo  retrocognição-neorresponsabilidade:  Seriexologia;  Homeostático. 

07.  Inversão  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Inversor  intelectual:  Invexometrologia;  Homeostático. 

09.  Invexopensene:  Materpensenologia;  Homeostático. 

10.  Recin  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

11.  Retrocognição  intermissiva:  Retrocogniciologia;  Neutro. 

12.  Retrovida  crítica:  Holobiografologia;  Neutro. 

13.  Sincronicidade  retrocognitiva:  Seriexologia;  Neutro. 

14.  Sinergismo  desperticidade-retrocognição:  Despertologia;  Homeostático. 

15.  Tríade  da  autodesperticidade:  Predespertologia;  Homeostático. 

 

O  INVERSOR  EXISTENCIAL  RETROCOGNITOR  APRESENTA  

APORTES  SIGNIFICATIVOS  PARA  INVESTIR  NA  CONQUIS-
TA  ANTECIPADA  DO  COMPLÉXIS  DEVIDO  À  AMPLIAÇÃO  

DA  COSMOVISÃO  SERIEXOLÓGICA  INTERASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, enquanto retrocognitor aplicante da técnica da in-

véxis, consegue localizar a participação pessoal na linha do tempo seriexológica holobiográfica? Já 

possui lucidez multidimensional quanto ao próprio papel intermissivo interassistencial policármico? 

 
Bibliografia  Específica: 
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2016; páginas 183 a 197. 

2.  Fernandes, Pedro; Tempo de Preparação versus Execução Precoce do Inversor; Artigo; Gestações Cons-
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I N V E R S O R    I N T E L E C T U A L  
( I N V E X O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O inversor intelectual é o praticante da técnica da inversão existencial (in-

véxis) com predominância nas conquistas evolutivas pessoais precoces intelectuais, orientado por 

maxiplanejamento convergente com os megatalentos inatos e apresentando características de 

conscin superdotada. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo inversor procede do idioma Latim, inversus, “voltado; posto do 

avesso; virado; mudado; invertido; transtornado; permutado”  e este de invertere, “revivar; revol-

ver; permutar”. Surgiu no Século XIX. A palavra intelectual deriva do mesmo idioma Latim, inte-

llectualis, “relativo   intelig ncia; intelectual”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Inversora intelectual. 2.  Inversor superdotado intelectual. 3.  Perfil 

invexológico intelectual. 

Neologia. As 3 expressões compostas inversor intelectual, inversor intelectual iniciante 

e inversor intelectual veterano são neologismos técnicos da Invexometrologia. 

Antonimologia: 1.  Superdotado academicista. 2.  Perfil acadêmico genial. 

Estrangeirismologia: a performance mentalsomática do jovem; a aplicação da invéxis 

com upgrade mentalsomático; a open mind; a penetralia mentis; o breakthrough cognitivo;  

o Mentalsomarium; os microchips cerebrais; a profilaxia do underachievement. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento no emprego precoce da intelectualidade inata. 

Coloquiologia. Eis 5 expressões populares para representar o aspecto social do inversor 

intelectual: o crânio; o cabeção; o cérebro; o CDF; o nerd. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da invexibilidade; a retilinearidade autopensênica 

precoce; os invexopensenes; a invexopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os prio-

ropensenes; a prioropensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os cognopensenes;  

a cognopensenidade; os intelectopensenes; a intelectopensenidade; os neopensenes; a neopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a meta da intelectualidade na inversão existencial; a intelectualidade adoles-

cente; o desembaraço intelectual juvenil; a especialização invexológica mentalsomática; a inver-

são da maturidade; a inversão assistencial intelectual; a inteligência inversiva; o autodidatismo;  

o balanço mentalsomático no maxiplanejamento; o megatrafor convergente com o materpensene 

na conquista da intelectualidade sadia; o hábito da leitura útil na adolescência; a rotina de leitura; 

a participação em clubes de leitura; a originalidade evolutiva precoce; a reserva de leitura desde  

a juventude; a leitura semanal de, no mínimo, 1 livro; o planejamento da leitura e do estudo;  

o exemplarismo de andar sempre com 1 livro à mão; a maturidade mental antes mesmo do 

amadurecimento cerebral completo, aos 26 anos de idade; a preservação do cérebro biológico;  

a antiadicção; a capacidade de concentração apesar das influências do cérebro imaturo; a autorga-

nização mental, antidispersiva; a exercitação neuronial; a mudança do turno intelectual amador, 

na adolescência e adultidade, para o profissional, na terceira idade; a acumulação antecipada na 

biblioteca pessoal especializada; o bibliotáfio como espaço recreativo mentalsomático do jovem;  

o laptop como extensão da memória do inversor calouro ou veterano; a agenda pessoal como re-

positório mentalsomático pessoal, técnico; a profilaxia do aparvalhamento bovino; o autoideário; 

o autorado conscienciológico precoce; a produção de artigos e publicação de livros ainda na fase 

preparatória; o preparo em longo prazo da megagescon; o hábito de manter papel e caneta no bol-
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so e em cada cômodo da residência; a valorização da página impressa pelas gerações Y e Z; as 

oportunidades imperdíveis dos debates realizados diariamente no Tertuliarium para os jovens in-

versores; o Programa de Aceleração da Erudição (PAE) oferecido pela REAPRENDENTIA;  

a erudição do adulto antecipada à juventude; a polimatia; o enciclopedismo; a insuficiência dos 

testes do quociente de inteligência (QI) na avaliação mentalsomática integral; o taquipsiquismo 

do jovem como manifestação precoce da hiperacuidade nas associações assistenciais de ideias; as 

deduções; as intuições; a atenção dividida; a motivação para o estudo nos grupos de inversores 

existenciais (Grinvex); a conquista precoce dos dicionários cerebrais de vocabulário técnico, sino-

nímico e analógico; o poliglotismo; o conteúdo avançado da tares do jovem inversor; a inteligên-

cia evolutiva (IE) precoce como mediadora dos módulos da inteligência; a inteligência emocional 

na profilaxia de disfunções afetivas desde a adolescência. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV); os talentos intelectuais mul-

timilenares; a holobiografia pessoal; a constância relativa do temperamento ao longo das múlti-

plas vidas; a abertura mental às inspirações extrafísicas; os insights promovidos pelos amparado-

res extrafísicos de função; a recuperação de cons desde a infância; a autocoerência com o Curso 

Intermissivo (CI) rememorado antecipadamente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos esforços intelectuais no cotidiano. 

Principiologia: o princípio do detalhismo nos esforços mentaissomáticos; a vivência do 

princípio da descrença demonstrando a maturidade do pesquisador imberbe. 

Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica do maxiplanejamento com foco 

nas produções intelectuais; a técnica da exaustividade nas pesquisas, leituras e estudos; a técnica 

do aperitivo intelectual; a técnica do aquecimento neuronial; as técnicas avançadas de leitura; as 

técnicas avançadas de estudo; a técnica da análise-síntese; a técnica do cosmograma na compen-

sação da inexperiência do jovem; as técnicas de sondagem na escolha de obras prioritárias na 

otimização do aproveitamento do tempo de estudo ao longo da vida. 

Voluntariologia: o voluntário da ASSINVÉXIS; o voluntário da Holoteca do CEAEC;  

o voluntário do Holociclo do CEAEC; o voluntário dos Departamentos Técnico-Científicos das 

Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntário pesquisador; o inversor voluntário dos edi-

toriais das revistas científicas e livros da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoinvexometria; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o la-

boratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da Parageneti-

cologia; o trio de laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium, 

Holociclo, Holoteca); o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Mentalsomato-

logia; a priorização dos colégios invisíveis da ciência com foco na produtividade assistencial. 

Efeitologia: os efeitos do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) nos talentos intelectuais 

inatos do intermissivista; o efeito do Curso Intermissivo na qualificação da intelectualidade mul-

tiexistencial e predisposição à superdotação; os efeitos da holobiografia sobre a especialização 

proexológica; os efeitos do autorrevezamento na aceleração das recuperações de cons; os efeitos 

da acumulação da leitura e do estudo no amadurecimento intelectual; os efeitos da leitura e do 

estudo na superação do porão consciencial pela conscin adolescente; os efeitos da vida mental 

ativa na inteligência longeva. 

Neossinapsologia: as retrossinapses; as neossinapses quanto às parassinapses consoli-

dadas. 

Ciclologia: a disciplina no ciclo circadiano aplicado lucidamente à saúde intelectual, 

em detrimento de longas noites em baladas, videogames e na Internet. 

Enumerologia: a superdotação; a alta habilidade; o talento; a intelecção; a inteligência; 

a intelectualidade; a genialidade. 
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Binomiologia: a ponderação sobre o binômio página impressa–página virtual. 

Interaciologia: a interação superação do porão consciencial–libertação energética–oti-

mização mentalsomática; a interação leitura-escrita-debate; a interação leitura–estudo–desassé-

dio mentalsomático; a interação eterno estudo–compensação mentalsomática; a interação temá-

tica entre monografia de graduação–dissertação de mestrado–tese de doutorado–pesquisa cons-

cienciológica; a interação superdotação–aportes intrafísicos. 

Crescendologia: o crescendo da acumulação intelectual iniciada na juventude; o cres-

cendo da acumulação intelectual ao longo das vidas; o crescendo intelectualidade inata–inver-

são existencial–intelectualidade assistencial precoce. 

Trinomiologia: a predominância intelectual no trinômio intelectualidade-parapsiquis-

mo-comunicabilidade. 

Antagonismologia: o posicionamento desde a juventude quanto ao antagonismo livros 

literários / livros técnicos; o antagonismo leitura superficial / leitura exaustiva. 

Paradoxologia: o paradoxo adolescência-erudição; o paradoxo amizade-debate na con-

dição de motivador das relações sociais; o paradoxo da maturidade intelectual imberbe. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual desde a juventude. 

Filiologia: a bibliofilia juvenil; a leiturofilia; a intelectofilia; a cognofilia; a neofilia típi-

ca da juventude aplicada à pesquisa; a pesquisofilia; a mentalsomatofilia. 

Maniologia: a mania da leitura de tudo, durante toda a vida humana; a intelectomania;  

a bibliomania; a mania do registro pessoal, proporcionando a acumulação de ideias desde a ado-

lescência; a mania de tornar pesquisa pessoal cada nova descoberta (recuperação de cons);  

a mania de colecionar, como meio motivador de cultivo da curiosidade, do detalhismo e da exaus-

tividade; a regulagem da mania de contestação, em detrimento de rebeldia e oposição patológicas; 

a mania da leitura e debate visando a compensação da inexperiência. 

Mitologia: o mito do alto desempenho generalizado do superdotado acadêmico; o mito 

de todo superdotado ser inversor existencial; o mito de a superdotação ser apenas intelectual;  

o mito de o QI ser capaz de medir as capacidades cognitivas da consciência; o mito da Genética 

como origem da superdotação; o mito de todo superdotado ser bem sucedido em vida; o mito da 

inteligência como faculdade meramente cerebral. 

Holotecologia: a Holoteca em geral; a biblioteca; a invexoteca; a intelectoteca; a cog-

noteca; a ciencioteca; a ideoteca; a hemeroteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Invexometrologia; a Invexologia; a Cogniciologia; a Leiturolo-

gia; a Holobiografologia; a Mentalsomatologia; a Sinergismologia; a Intermissiologia; a Proexo-

logia; a Intrafisicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin superdotada; a conscin intelectual; a conscin tri-

cerebral; a conscin interassistencial. 

 

Masculinologia: o inversor intelectual; o invexólogo; o invexologista; o inversor exis-

tencial; o prodígio assistencial técnico; o enciclopedista; os intermissivistas da Mensa (Organiza-

ção Internacional para Superdotados – personalidades de qualidades especiais). 

 

Femininologia: a inversora intelectual; a invexóloga; a invexologista; a inversora exis-

tencial; a prodígio assistencial técnica; a enciclopedista; as intermissivistas da Mensa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sa-

piens intellectualis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens bibliophilicus; o Homo sapiens 

neophilicus; o Homo sapiens verponista; o Homo sapiens heuristicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: inversor intelectual iniciante = o inversor jovem, na fase aquisitiva, com 

apenas 10% dos conhecimentos e potencialidades inatos recuperados, dispondo de 90% da holote-

ca pessoal, ainda em formação, para a consecução das tarefas assistenciais; inversor intelectual 

veterano = o inversor maduro, na fase distributiva, dominando 90% dos conhecimentos e potenci-

ais inatos recuperados, necessitando utilizar apenas 10% da holoteca pessoal, já bem constituída, 

para a consecução das tarefas assistenciais. 

 

Culturologia: a cultura invexológica; a cultura geral; a cultura pessoal multimilenar. 

 

Superdotação. Pela Mentalsomatologia, o inversor intelectual supera o superdotado aca-

dêmico, pois, além do talento intelectual, apresenta predisposição inata ao amadurecimento  

e à assistencialidade precoce. 

Insuficiência. Sob a ótica da Invexometrologia, os testes psicológicos, usualmente em-

pregados na área da Psicologia, ainda são insuficientes para a avaliação integral das predisposi-

ções intelectuais inatas (superdotação), sobretudo as assistenciais. 

Escala. De acordo com a Evoluciologia, os sujeitos dos testes psicológicos podem ser 

mais evoluídos, maduros e intelectualizados se comparados aos próprios elaboradores dos testes, 

reduzindo a confiabilidade da avaliação. 

 

Caracterologia. Segundo a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordem alfabé-

tica, 12 características comuns aos inversores intelectuais, contudo não necessariamente gerais, 

tornando claras as semelhanças e diferenças em relação ao superdotado acadêmico: 

01. Antiacademicista. Dedica-se prioritariamente às autopesquisas, com base na Ciên-

cia Conscienciologia, em detrimento às pesquisas materialistas em geral, embora manifestando 

interesse pela Tudologia e procurando a convergência dos achados pessoais. 

02. Assistencial. Preocupa-se com o meio mais assistencial de aplicar os talentos inte-

lectuais pessoais, ao invés de empregá-los somente para ascensão acadêmica ou ostentação pes-

soal. 

03. Autodidata. Prefere aprender, em grande parte do tempo, por iniciativa pessoal, ao 

mesmo tempo destacando-se no alterdidatismo e tirando grande proveito de aulas, compreenden-

do muito com pouca explicação, às vezes até além do apresentado pelo docente. 

04. Criativo. Elabora, independentemente, estilo próprio de aprendizado e regras pes-

soais de representação mental, processamento da informação e resolução de problemas na área de 

domínio, diferenciados dos meios convencionais de ensino da educação formal. 

05. Dedicado. Manifesta interesse intenso e obstinado para extrair sentido e dominar  

a área na qual as habilidades despontaram precocemente, sendo exaustivo e não poupando esfor-

ços para esgotá-la. 

06. Inteligente. Obtém, com relativa facilidade, altos escores em testes convencionais 

de inteligência, contudo reconhecendo a limitação desses instrumentos. Valoriza o Consciencio-

grama na autopesquisa, ferramenta mais abrangente, profunda e completa para avaliação da inteli-

gência evolutiva, mais prioritária. 

07. Leitor assíduo. Obstinado com a leitura, aproveita ao máximo os estudos com téc-

nicas pessoais, evitando a literatice e obras ou seções inteiras de produções vazias. 

08. Lógico. Observa a realidade predominantemente pelo prisma da lógica, procurando 

os padrões ou normas de funcionamento dos objetos de conhecimento, favorecendo o desenvolvi-

mento do taquipsiquismo e de talentos precoces em matemática, linguística e arte, por serem áre-

as de conhecimento fundamentadas em regras bem estabelecidas. 

09. Pesquisador. Motiva-se intensamente para a produção de pesquisas em Conscien-

ciologia, e consequente publicações, apesar das relativas limitações intelectuais pessoais quando 

jovem. 
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10. Precoce. Desenvolve talentos intelectuais precocemente, antes da média geral para 

as demais conscins, atingindo conquistas próprias de adultos em idades tenras. 

11. Produtivo. Apresenta desembaraço na produção intelectual escrita, subsidiada pela 

dedicação à leitura, sendo pressuposta a qualificação dos textos de modo contínuo ao longo da 

vida, a partir da prática e da recuperação de cons. 

12. Questionador. Considera o debate e o intercâmbio de conhecimento como principal 

motivador nas relações sociais de amizade, por exemplo, no grupo de inversores existenciais 

(Grinvex). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o inversor intelectual, indicados para a expansão das 

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

01. Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02. Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03. Autodidatismo:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

04. Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05. Balanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06. Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07. Casa  do  intelecto:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08. Cérebro  dicionarizado:  Holocerebrologia;  Neutro. 

09. Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

10. Exercitação  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11. Intelectualidade  adolescente:  Parageneticologia;  Homeostático. 

12. Perfilologia  Invexológica:  Invexometrologia;  Neutro. 

13. Ritmo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14. Saber  transversal:  Autocogniciologia;  Neutro. 

15. Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

O  INVERSOR  INTELECTUAL  É  EXEMPLO  DE  SUPERDOTA-
ÇÃO  INTERASSISTENCIAL,  TÉCNICA  E  COSMOÉTICA  ALI-
CERÇADA  NA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA,  EXTRAPOLANDO  

PADRÕES  CONVENCIONAIS  DE  TALENTOS  ACADÊMICOS. 
 

Questionologia. Você, jovem leitor ou jovem leitora, aplica assistencial e tecnicamente  

a intelectualidade? Quais são os frutos invexológicos do talento intelectual pessoal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01. Carelli, Gabriela; O Gênio da Vez; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ano 36; N. 17; Seção: Geral;  
2 fotos; 1 ilus.; 1 tab.; São Paulo, SP; 30.04.03; páginas 62 e 63. 

02. Fleith, Denise de Souza; & Alencar, Eunice M. L. Soriano de; Org.; Desenvolvimento de Talentos e Altas 

Habilidades; Antologia; 192 p.; 14 caps.; 10 citações; 32 enus.; 1 ilus.; 2 tabs.; 398 refs.; 23 x 16 cm; br.; Artmed; Porto 
Alegre, RS; 2007; páginas 15 a 23. 

03. Gagné, Françoys; Transforming Gifts into Talents: The DMGT as a Developmental Theory; Artigo; High 

Ability Studies; Revista; Semestral; Vol. 15; N. 2; 4 citações; 1 esquema; 1 tab.; 100 refs.; Londres; UK; Dezembro, 2004; 
páginas 119 a 147. 

04. 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 reimpressão; 
Artmed; Porto Alegre, RS; 2002; páginas 1 a 299. 

05. Goleman, Daniel; Emotional Intelligence; XVI + 416 p.; 16 caps.; 30 citações; 30 enus.; 1 ilus.; 6 apênds.; 

alf.; 17,5 x 10,5 cm; br.; Bantam Books; Nova York, N.Y.; EUA; 1995; páginas 3 a 330. 
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06. Idem; Invexograma: Auto-Avaliação da Invéxis; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11;  

N. 4; 3 enus.; 1 tab.; 6 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do 

Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2007; páginas 77 a 81. 
07. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 172 p.; 40 caps.; 78 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 

17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2a Ed. Revisada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de 

Janeiro, RJ; 1998; páginas 93 e 94. 
08. Nonato, Alexandre; Balanço dos Primeiros Resultados do Invexograma; Artigo; Conscientia; Revista; 

Trimestral; Vol. 13; N. 2; 5 enus.; 4 tabs.; 60 testes; 5 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da 

Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2009; páginas 101 a 123. 
09. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 62 enus.; 7 tabs.; glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; 

Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 178 a 180, 196 a 198, 200, 201 e 211 a 214. 
10. Telford, Charles W.; & Sawrey; James M.; O Indivíduo Excepcional; apres. Miguel Chalub; XVIII + 634 

p.; 17 caps.; 5 citações; 34 enus.; 2 gráfs.; 1 ilus.; 18 tabs.; 1.145 refs.; 1 apênd.; 21 x 14 x 4,5 cm; br.; 2a Ed.; Zahar; Rio 
de Janeiro, RJ; 1976; páginas 163 a 194. 

11. 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 Internaci-
onal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 12, 62 a 65, 82, 83, 102, 103, 112 a 117, 134, 135, 158, 159, 162, 

163, 184 a 187 e 198 a 201. 

12. Winner, Ellen; Crianças Superdotadas: Mitos e Realidades; 290 p.; 11 caps.; 12 citações; 6 enus.; 59 
ilus.; 810 refs.; alf.; 25 x 17,5 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 1998; páginas 12, 13 e 15 a 17. 

 

T. A. 
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I N V E R S O R    P A C I F I S T A  
( P A C I F I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O inversor pacifista é a conscin, homem ou mulher, praticante da técnica 

da invéxis, dedicado a apaziguar conflitos nas interrelações conscienciais objetivando a harmoni-

zação holopensênica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo inversor procede do idioma Latim, inversus, “voltado; posto do 

avesso; virado; mudado; invertido; transtornado; permutado”  e este de invertere, “revivar; revol-

ver; permutar”. Surgiu no Século XIX. O termo pacifista deriva do idioma Francês, pacifiste, “pa-

cifista”. Apareceu também no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Inversor anticonflitivo; inversor anticonflituoso. 2.  Inversor apazi-

guador; inversor tranquilizador. 3.  Inversor desassediador. 4.  Inversor mediador. 5.  Inversor pa-

radiplomático. 6.  Inversor reconciliador. 

Neologia. As 3 expressões compostas inversor pacifista, inversor pacifista principiante 

e inversor pacifista veterano são neologismos técnicos da Pacifismologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin assediadora. 2.  Conscin belicosa; conscin beligerante.  

3.  Conscin guerrilheira; conscin militar. 4.  Inversor competidor. 5.  Jovem colérico. 6.  Reci-

clante pacificador; reciclante pacifista. 

Estrangeirismologia: o curriculum holobiográfico pacifista. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade pacífica precoce. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Invéxis pos-

sibilita autopacificação. Paz: liberdade íntima. 

Proverbiologia. Eis expressão popular referente à temática: – Quando 1 não quer, 2 não 

brigam. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal pacifista; os benignopensenes; a benignopenseni-

dade; os grafopensenes; a grafopensenidade; o hábito de pensenizar pacificamente desde jovem;  

o holopensene do fraternismo; o holopensene pessoal da interassistencialidade cosmoética; os or-

topensenes; a ortopensenidade; os pacificopensenes; a pacificopensenidade; os patopensenes;  

a patopensenidade; o pensene empático; o materpensene invexológico do pacifismo facilitando  

o fluxo ideativo para elaboração da gescon; o autodomínio na produção de pensenes objetivando 

a desperticidade. 

 

Fatologia: a tarefa precoce de pacificação dos conflitos pessoais e grupais; a habilidade 

inata de apaziguar; a autassertividade pacificadora; a minimização dos conflitos pessoais; a comu-

nicação não violenta (CNV) utilizada na mediação de conflitos; a cordialidade no ambiente de 

trabalho; o fato de ouvir primeiro e falar depois favorecendo a heterocompreensão; a intercompre-

ensão fortalecendo a interconfiança; a convivialidade madura do inversor, pró-desperticidade;  

a acalmia interativa após a conciliação empática; o mergulho cosmoético no microuniverso da 

conscin conflitiva a fim de compreender a própria mundividência; o sorriso apaziguador após  

a identificação de conflitos no atendimento a alunos e voluntários da Conscienciologia; o reco-

nhecimento da identidade interassistencial do inversor apaziguador de conflitos; a empatia pes-

soal auxiliando a pacificação dos conflitos íntimos; a pacificação íntima invexológica gerando  

a heteropacificação; as intermediações inversivas pacificadoras; a composição da bibloteca pes-

soal sobre pacifismo na fase preparatória da proéxis; o emprego do heterorrespeito entre os volun-

tários da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o heteroperdão apa-
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ziguador na resolução de conflitos; a busca pela convivialidade sadia; a megameta da despertici-

dade a 2; o diário da autopacificação do inversor; a paz compartilhada; o pacifismo nas redes so-

ciais; a cooperação nos trabalhos do Grupo de Inversores Existenciais (Grinvex); a participação 

juvenil em ascensão na Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

Parafatologia: a invéxis antecipando a autovivência do estado vibracional (EV) profilá-

tico; o EV aplicado antes e depois da interação conflituosa; a sinalética energética e parapsíquica 

pessoal precoce; o desassédio multidimensional invexológico; o acoplamento energético na 

identificação do conflito; a desassim profilática; a iscagem inconsciente; a iscagem lúcida durante 

os conflitos; a abordagem de consciexes conflituosas; a exteriorização intencional de energias 

pacificadoras inversivas; a Paradiplomacia aplicada nas interações multidimensionais; a leitura 

energética; os banhos energéticos confirmatórios; o parapsicodrama; a conexão com o amparo ex-

trafísico de função; a parapercepção do principium coincidentia oppositorum; a intercompreenção 

multidimensional; a identificação das paranecessidades das consciexes conflituosas atendidas dia-

riamente na tenepes; a identificação e compreensão de conflitos multidimensionais no ambiente 

familiar; a formação de campo energético interassistencial com o intuito de pacificar o ambiente 

familiar; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); o acoplamento energético entre o inversor 

pacifista e consciências beligerantes; os paradiagnósticos; a assinatura holopensênica apaziguado-

ra; a projetabilidade lúcida (PL) e a acuidade parapsíquica na identificação e pacificação de con-

flitos multidimensionais; as projeções da consciência auxiliando na identificação das diretrizes da 

proéxis inversiva; o esforço na convivialidade sadia multidimensional; a tenepes qual gota ener-

gética auxiliando as reurbanizações extrafísicas; a diminuição do nível de conflitividade íntima do 

inversor enquanto condição para o vislumbre da Paradiplomacia; o extrapolacionismo parapsíqui-

co patrocinado pelos amparadores extrafísicos norteando as prioridades invexológicas para o al-

cance da desperticidade; o acid test parapsíquico interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial; o sinergismo Invexologia-Pacifismo-

logia; o sinergismo empatia-pacificação; o sinergismo invéxis-desperticidade; o sinergismo au-

tempatia–pacificação íntima; o sinergismo diplomacia-paradiplomacia sustentando a conviviali-

dade sadia na CCCI; o sinergismo pacificador dos integrantes dos Grinvexes. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) na mediação de conflitos; o princípio da 

pacificação íntima no convívio grupocármico; o princípio da heterodesassedialidade; o princípio 

da Paradiplomacia no contexto da invéxis; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o prin-

cípio da cordialidade evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) no grupocarma;  

o princípio do universalismo na resolução de conflitos; o princípio da autocoerência pacifica-

dora. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do inversor existencial; o código 

grupal de cosmoética (CGC) na convivialidade pacífica; os códigos pacifistas. 

Teoriologia: a teoria da Pacifismologia; a teoria da mediação de conflitos; a teoria da 

vivência da inversão existencial; a teoria do Homo sapiens pacificus; a teoria pessoal pacifista. 

Tecnologia: a teática pacifista interconsciencial auxiliando na sustentação da técnica da 

invéxis; a técnica do estado vibracional; a técnica da inversão existencial; a técnica da escuta 

atenta; a técnica da autorganização pacificadora; as técnicas de negociação; a técnica do gan-

cho mnemônico pacificador; a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da autorrefle-

xão de 5 horas; a técnica da autopensenometria; a técnica da leitura pacificadora; a técnica da 

reciclagem intraconsciencial; as técnicas da mediação de conflitos; a técnica da autocrítica diá-

ria na gestão emocional; a técnica do paciograma; a técnica do diário de autopacificação. 

Voluntariologia: os voluntários da Associação Internacional de Inversão Existencial 

(ASSINVÉXIS); o voluntariado dos professores da Conscienciologia; o voluntário do departa-

mento de Conscienciocentrologia do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia 

(IIPC); o inversor voluntário das organizações humanitárias internacionais. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da paz; o laboratório consciencioló-

gico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico gru-

pal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Invexologia; o laboratório conscienci-

ológico da Autoproexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Intermissiologia; o Colégio Invisível da Pacifismo-

logia; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisí-

vel da Comunicologia. 

Efeitologia: o efeito da aplicação da técnica da invéxis catalisando a pacificação íntima; 

os efeitos pacifistas da técnica da tenepes; os efeitos do holopensene pessoal nos ambientes mul-

tidimensionais; o efeito positivo da evitação dos esportes radicais. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da reciclagem do vocabulário belicista; as 

neossinapses adquiridas através da técnica da tenepes; as neossinapses conquistadas através da 

autoconscienciometria; as neossinapses adquiridas através da autorreestruturação pensênica. 

Ciclologia: a inteligência evolutiva (IE) no ciclo recin–pacificação íntima. 

Binomiologia: a aplicação do binômio admiração-discordância nos debates do Grinvex; 

a aplicação do binômio empatia-assertividade na pacificação de conflitos no grupocarma familiar; 

o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio conscin inversora–consciexes am-

paradoras; o binômio autopacificação-heterodesassédio. 

Interaciologia: a interação inversor pacifista–grupocarma belicista; a interação home-

ostática inversores–reciclantes existenciais; a interação pacífica entre os parceiros da dupla evo-

lutiva (DE); a interação ser desperto–pré-serenão vulgar; a ampliação da interação entre os grin-

vexes nos projetos pacificadores; a importância da Cosmoética nas interações multidimensionais. 

Crescendologia: o crescendo autodesassedialidade-heterodesassedialidade-homeosta-

se; o crescendo invéxis–tenepes–reurbanização extrafísica; a autopacificação advinda do cres-

cendo autocompreensão-heterocompreensão. 

Trinomiologia: o trinômio pensamento-sentimento-ação; o trinômio invéxis-tenepes- 

-desperticidade; o trinômio da tridotação consciencial intelectualidade-parapsiquismo-comuni-

cabilidade; o trinômio Curso Intermissivo–Instituição Conscienciocêntrica (IC)–reeducação pa-

cificadora. 

Polinomiologia: o polinômio intenção-vontade-reeducação-pacificação; o polinômio 

pacificação-reconciliação-respeito-universalismo; o polinômio acolhimento-esclarecimento-en-

caminhamento-acompanhamento. 

Antagonismologia: o antagonismo conflito / reconciliação; o antagonismo antipatia  

/ empatia; o antagonismo conflito íntimo / pacificação íntima; o antagonismo ortopensenidade  

/ patopensenidade; o antagonismo devaneio / concentração mental; o antagonismo intercompre-

ensão / hostilidade mútua; o antagonismo maturidade do altruísmo / infantilidade do egão; o an-

tagonismo invéxis / porão consciencial; o antagonismo guerra / paz; o antagonismo inversor pa-

cifista / sádico imberbe; o antagonismo pessoa reconciliável / pessoa irreconciliável. 

Paradoxologia: o paradoxo do jovem inversor lúcido; o paradoxo da necessidade de 

voltar-se a si mesmo para solucionar os heteroconflitos. 

Politicologia: a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a invexocracia; a democracia;  

a pacifismocracia; lucidocracia; amparocracia. 

Legislogia: as leis da proéxis; a lei do maior esforço evolutivo aplicada à pacificação; as 

leis da Interassistenciologia; as leis da Paradireitologia; as leis da Paradiplomacia; as leis da 

Seriexologia. 

Filiologia: a pacificofilia; a paciofilia; a tenepessofilia; a neofilia; a invexofilia; a assis-

tenciofilia; a reeducaciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a antropofobia; a invexofobia; a tanatofobia; a de-

cidofobia; a evoluciofobia; a conviviofobia; a reciclofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome do justiceiro na mediação de conflitos; a au-

tossuperação da síndrome do bonzinho. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13468 

Maniologia: a autossuperação da mania de querer pacificar todo e qualquer conflito. 

Mitologia: o mito do inversor pacifista sem conflitos; o mito da pacificação perfeita. 

Holotecologia: a assistencioteca; a comunicoteca; a conflitoteca; a convivioteca; a cos-

moeticoteca; a despertoteca; a evolucioteca; a invexoteca; a pacificoteca; a reeducacioteca. 

Interdisciplinologia: a Pacifismologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Assisten-

ciologia; a Politicologia; a Interassistenciologia; a Consciencioterapia; a Holomaturologia; a Para-

percepciologia; a Intencionologia; a Conscienciometrologia; a Priorologia; a Evoluciologia; a In-

vexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o inversor pacifista; o pacifista; o acoplamentista; o agente retrocogni-

tor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compas-

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

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

logo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista;  

o intelectual; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesqui-

sador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação. 

 

Femininologia: a inversora pacifista; a pacifista; a acoplamentista; a agente retrocogni-

tora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a com-

passageira 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 exem-

plarista; a intelectual; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;  

a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pacificator; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens 

paradiplomata; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens commu-

nicologus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens cosmo-

ethicus; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens invexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: inversor pacifista principiante = a conscin inversora ativa nos trabalhos 

de harmonização holopensênica nos âmbitos da egocarmalidade e grupocarmalidade; inversor 

pacifista veterano = a conscin inversora traquejada nos trabalhos de harmonização holopensênica 

no âmbito da policarmalidade. 

 

Culturologia: a cultura da paz; a cultura da Reeducaciologia; a cultura da tares; a cul-

tura da Comunicologia; a cultura da intercompreensão; a cultura da Assistenciologia; a cultura 

geral universalista. 

 

Tipologia. Do ponto de vista da Pacifismologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

10 ferramentas otimizadoras da vivência pacífica do inversor existencial, no cotidiano: 

01. Autopesquisa: o aprofundamento do autoconhecimento para atingir a homeostase 

por meio das reciclagens intraconscienciais satisfatórias. 
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02. Convivialidade familiar: a reconciliação grupocármica no âmbito familiar através 

das técnicas conscienciológicas. 

03. Convivialidade laboral: a harmonia no ambiente de trabalho derivada da lei do 

maior esforço na pacificação favorecendo a produtividade. 

04. Dupla evolutiva: o entrosamento a 2 na realização da programação existencial (pro-

éxis). 

05. Escrita conscienciológica: a apresentação e publicação de gescons (gestações cons-

cienciais) tarísticas nos eventos da CCCI. 

06. Feedback: o exercício da cosmoética no processo de feedback no voluntariado. 

07. Grinvex: a participação ativa no Grinvex favorecendo a ampliação do entendimento 

quanto à técnica da invéxis. 

08. Itinerância conscienciológica: a vivência de levar a tarefa do esclarecimento (tares) 

a outras cidades, regiões ou países. 

09. Projeções conscienciais: a ampliação da interassistencialidade multidimensional 

através das experiências projetivas para fora do corpo físico. 

10. Voluntariado conscienciológico: a pacificação gradual conquistada por meio da 

dedicação aos trabalhos de voluntariado e paravoluntariado da Conscienciologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, na ordem alfabética, 28 caracterís-

ticas a serem desenvolvidas pelo inversor existencial a fim de atingir a capacidade auto e hetero-

pacificadora. 

01. Agressividade sadia. 

02. Assistencialidade. 

03. Autabnegação. 

04. Autocriticidade. 

05. Autorganização. 

06. Autossuficiência. 

07. Coerência. 

08. Comunicabilidade. 

09. Cordialidade. 

10. Cosmoética. 

11. Detalhismo. 

12. Determinação. 

13. Diplomacia. 

14. Disciplina. 

15. Empatia. 

16. Estratégia evolutiva. 

17. Exemplarismo. 

18. Fidedignidade. 

19. Intelectualidade. 

20. Liderança interassistencial. 

21. Ortoconvivialidade. 

22. Ortopensenidade. 

23. Ousadia cosmoética. 

24. Paciência. 

25. Parapsiquismo. 

26. Respeito. 

27. Responsabilidade. 

28. Traforismo. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o inversor pacifista, indicados para a expansão das abor-

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

01. Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02. Antiviolência:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

03. Conflituosidade:  Conflitologia;  Nosográfico. 

04. Consciência  harmonizada:  Harmoniologia;  Homeostático. 

05. Conscin  inversível:  Invexologia;  Homeostático. 

06. Conscin  inversora:  Invexologia;  Homeostático. 

07. Conscin  pacificadora:  Pacifismologia;  Homeostático. 

08. Diário  da  autopacificação:  Pacifismologia;  Homeostático. 

09. Holoconvivialidade  pacífica:  Pacifismologia;  Homeostático. 

10. Inconvivialidade:  Autoconviviologia;  Nosográfico. 

11. Paciologia:  Holopesquisologia;  Homeostático. 

12. Proatividade  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

13. Pseudo-harmonia:  Harmoniologia;  Neutro. 

14. Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

15. Teática  pacifista  interconsciencial:  Pacifismologia;  Homeostático. 

 

OS  ESTUDOS  E  RECICLAGENS  RELATIVOS  À  PACIFICA-
ÇÃO  SÃO  CRUCIAIS  À  CONSCIN  INVERSORA  COM  OBJE- 
TIVO  DE  ALCANÇAR  A  CONDIÇÃO  DA  AUTODESPERTICI-

DADE,  AINDA  AGORA,  NESTA  VIDA  INTRAFÍSICA  CRÍTICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou a autocapacidade de harmonização 

holopensênica por onde passa? Qual rastro pacifista já deixou? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Energia Pura. Título Original: Powder. País: EUA. Data: 1995. Duração: 111 minutos. Gênero: Drama; 

Ficção. Idade (Censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Victor Salva. 

Elenco: Barry Strickland; Bill Grant-Minchen; Bonnie Gallup; Bradford Tatum; Brady Coleman; Sean Patrick Flanery; 
Alex Morris; Barry Berfield; Brandon Smith (I); Chad Cox; Danette McMahon; David Perkins; David Scott Heck; Dee 

Macaluso; Esteban Powell; James Huston; Jeff Goldblum; Joe (I) Marchman; Lance Henriksen; Mary Steenburgen; 

Meason Wiley; Missy Crider; Paula Engel; Phil Hayes; Ray Wise (I); Reed Frerichs; Sean Cain; Susan Tyrrell; Tom 
Tarantini; Woody Watson. Produção: Riley Kathryn Ellis; Roger Birnbaum. Música: Hollywood Records; National 

Philharmonic Orchestra. Sinopse: Ao investigar a morte de velho em propriedade rural, Barnum (Lance Henriksen), o xe-

rife local, descobre Jeremy Reed (Sean Patrick Flanery), adolescente neto do falecido e que passou toda a vida conhe-
cendo o mundo através dos livros, sem nunca ter deixado a fazenda da família, tudo isto por ter aparência estranha. Jeremy 

é levado para orfanato, onde é hostilizado pelos outros internos em virtude do seu aspecto. Ele demonstra ter dons parti-

culares além de ter o intelecto mais elevado que qualquer ser humano jamais teve, passando a alterar a vida de todos  ao 

redor. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 

seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 
 4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 

244, 245, 246, 800 e 801. 
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 microbio-
grafia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 
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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 173, 

531 a 534, 808 e 809. 
3.  Rosenberg, Marshall B.; Comunicação Não-Violenta: Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pes-

soais e Profissionais (Nonviolent Communication: A Language of Life); pref. Arun Gandhi; revisor técnico Dominic 

Barter; trad. Mário Vilela; 286 p.; 13 caps.; 6 depoimentos; 3 E-mails; 40 enus.; 1 tab.; 5 testes; 3 websites; 55 refs.; alf.; 
21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Ágora; São Paulo, SP; 2006; páginas 19 a 263. 

4. Nonato, Alexandre; et. al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; 
glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 

páginas 22, 23, 24, 25, 171 e 172. 

 

Webgrafia  Específica: 

 
1.  UN News Centre; Redação; UN Security Council Adopts First-Ever Resolution on Youth, Peace and 

Security; Diário; 09.12.15; 1 foto; disponível em: <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52773#.VouiY1I-

yjxL>; acesso em: 05.01.16. 

 

F. O. S. 
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I N V E R S O R    P R O J E C I Ó L O G O  
( P R O J E C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O inversor projeciólogo é a conscin, homem ou mulher, praticante da técni-

ca da invéxis atenta às realidades multidimensionais e promovendo, por meio dos estudos teáticos 

da Projeciologia, a soltura sadia do energossoma e a autoprojetabilidade lúcida, convergentes  

à aceleração da História Pessoal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo inversão procede do idioma Latim, inversio  “inversão; transpo-

sição em ret rica; ironia; anástrofe; alegoria”  de invertere  “virar; voltar o avesso; revolver; der-

rubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu 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”. Sur-

giu no Século XVIII. O elemento de composição logo deriva do idioma Grego, lógos  “lingua-

gem; proposição; definição; palavra; noção; razão; senso comum; motivo; juízo; opinião; estima; 

valor dado a alguma coisa; explicação; a razão divina; falante; o que fala; o que estuda, conhece, 

é especialista em”. 

Sinonimologia: 1.  Inversor pesquisador da Projeciologia. 2.  Inversor estudioso das pro-

jeções conscientes. 

Neologia. As 4 expressões compostas inversor projeciólogo, inversor projeciólogo inici-

ante, inversor projeciólogo intermediário e inversor projeciólogo avançado são neologismos téc-

nicos da Projeciologia. 

Antonimologia: 1.  Jovem intrafisicalista. 2.  Reciclante existencial projeciólogo. 3.  In-

versor teórico. 4.  Jovem eletronótico. 5.  Jovem buscador borboleta. 

Estrangeirismologia: o upgrade projetivo; o background invexológico; o rapport com  

o amparo extrafísico; o inversor large; a análise da performance projetiva; o Projectarium; o Pes-

quisarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento precoce quanto à autoprojetabilidade lúcida. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida interassistencial; os inve-

xopensenes; a invexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os exopensenes;  

a exopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os mnemopensenes; a mnemopenseni-

dade; os retropensenes; a retropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os para-

pensenes; a parapensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os autopensenes multidimensionais; a pensenida-

de refratária às energias intoxicantes; o holopensene invexológico convergente ao estudo da pro-

jetabilidade lúcida; o pensene padrão homeostático do inversor existencial; a autopensenização 

vigorosa; o holopensene desassediado; a qualificação da fôrma holopensênica. 

 

Fatologia: os estudos projetivos promovendo as recins pessoais do inversor; o desenvol-

vimento da autocientificidade; o aumento da maturidade; a nulificação da juventude; a perda de 

oportunidade projetiva devido à ansiedade do inversor; a projeciocrítica; a projeciografia; o ca-

derno de anotações projetivas; o balanço invexológico evidenciando o aumento das projeções lú-

cidas; as reuniões dos Grupos de Inversores Existenciais (Grinvexes) expandindo o conhecimento 

teático das projeções vivenciadas; as reciclagens invexológicas; os seminários de pesquisa do Ins-

tituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); os avanços da autopesquisa; os 

cursos projetivos do IIPC. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o reconhecimento 

das amizades extrafísicas; o alvo projetivo; a autoconscientização multidimensional ainda na fase 

preparatória da vida humana; a rememoração do Curso Intermissivo (CI); a tomada de decisão in-

fluenciada pela projeção consciente; o domínio da projetabilidade lúcida incluído no maxiplaneja-

mento invexológico; a recuperação de cons; as projeções vexaminosas expondo as imaturidades 

do inversor; o banho energético confirmando a projeção recente; a sinalética energética e parapsí-

quica invexológica; os resgates extrafísicos realizados pelo inversor em companhia do amparador 

extrafísico; a conexão entre consciexes amparadoras e conscins projetadas, mediadas pelo jovem 

projetor; a rememoração das habilidades extrafísicas por meio da projetabilidade lúcida; a elimi-

nação da arrogância do inversor a partir da atuação lúcida em projeções assistenciais; os acopla-

mentos com amparadores extrafísicos aumentando o discernimento do inversor; o fim do amado-

rismo projetivo; a projeção lúcida em grupo com voluntários para assistência a jovens projetados; 

a catalepsia projetiva confundida com assédio extrafísico; a catalepsia projetiva tornando percep-

tíveis os fluxos energéticos do energossoma; a paravisualização do amparador extrafísico durante 

a hipnagogia; as projeções conscientes proporcionando os desassédios interconscienciais realiza-

dos ao grupocarma; as projeções conjuntas às comunidades extrafísicas de transição; a inabilidade 

projetiva dificultando a telepatia com consciexes mais evoluídas; as projeções conscientes auxili-

ando a eliminação do porão consciencial; as autovivências extrafísicas promovendo o fim das sa-

cralizações; as projeções assistenciais não rememoradas pelo inversor; os recessos projetivos ge-

rados a partir das imaturidades do inversor; o fim do recesso projetivo a partir dos autenfrenta-

mentos e recins; os parapsicodramas auxiliando o inversor a superar os emocionalismos humanos; 

os campos bioenergéticos favorecendo lembranças da infância; as projeções conscientes capazes 

de favorecer a vivência da desperticidade pelo inversor. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo projetabilidade lúcida–holomaturidade; o sinergismo in-

véxis-recin; o sinergismo consecução da proéxis–projeção interassistencial; o sinergismo domí-

nio energético–irrompimento do psicossoma; o sinergismo invexometria-projeciometria; o siner-

gismo retrocognição-maxiplanejamento; o sinergismo gescons–projetabilidade lúcida. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da evolução 

consciencial lúcida; o princípio da descrença (PD); o princípio de o menos doente assistir ao 

mais doente; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da autorrecuperação de cons 

magnos desde a juventude; o princípio de os fatos orientarem as pesquisas; o princípio da plasti-

cidade do psicossoma. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmética (CPC) influindo na desenvoltura projetiva 

do inversor; o código grupal de Cosmoética (CGC) influindo nas assistências extrafísicas em gru-

po volitativo; o código duplista de Cosmoética (CDC); o código de prioridades pessoais; o códi-

go da megafraternidade nos resgates extrafísicos; o código extrafísico de conduta do projetor 

consciente; o código de conduta do tenepessista. 

Teoriologia: a teoria da evolução pessoal por meio dos autesforços; a teoria do porão 

consciencial; a teoria dos gargalos evolutivos; a teoria e prática da projetabilidade lúcida; as te-

orias da Metodologia Científica; a teoria das verdades relativas de ponta da Conscienciologia;  

a teoria do estado vibracional; a teoria da inteligência evolutiva (IE). 

Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica da tenepes iniciada na fase pre-

paratória da vida humana; a técnica da chapa quente; a técnica do maxiplanejamento invexológi-

co; a técnica da autavaliação do pensene padrão; a técnica da rememoração fragmentária; as 

técnicas projetivas. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico qualificando a assistencialidade do 

inversor; o voluntariado prático da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico Sere-

narium; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório consci-
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encial (labcon); o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório consciencioló-

gico da Proexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Invexólogos; 

o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível dos Projeciólogos; o Colégio Invi-

sível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Ex-

perimentologia. 

Efeitologia: o efeito patológico dos morfopensenes obnubiladores da lucidez extrafísica; 

o efeito patológico das crenças pessoais na limitação do discernimento do projetor; o efeito da 

projetabilidade lúcida auxiliando o jovem a superar o porão consciencial; o efeito imediato das 

energias conscienciais (ECs); o efeito catalisador da técnica projetiva de saturação mental;  

o efeito sadio do domínio da projetabilidade lúcida precoce no ciclo multiexistencial pessoal 

(CMP); o efeito das projeções conscientes auxiliando a recuperação de cons magnos. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias às retrocognições; as neossinapses con-

solidando as verpons pessoais. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo projetivo; o ciclo recebimento-retribuição; 

o ciclo multiexistencial pessoal; o ciclo de projeções assistenciais ao grupocarma; o ciclo alter-

nante assistente-assistido; o ciclo alternante docente de Conscienciologia–aluno de Consciencio-

logia. 

Binomiologia: o binômio inversor existencial–amparador extrafísico técnico em proje-

ções lúcidas; o binômio lucidez intrafísica–lucidez extrafísica; o binômio vontade-neofilia; o bi-

nômio inversor existencial–reciclante existencial. 

Interaciologia: a interação docente-aluno; a interação amparador-amparando; a inte-

ração Invexometria-Projeciometria; a interação Projeciografia-Projeciocrítica. 

Crescendologia: o crescendo projeção semiconsciente–projeção consciente; o crescen-

do maturidade-holomaturidade; o crescendo inversor jejuno–inversor veterano; o crescendo evo-

lutivo inteligência cerebelar–inteligência evolutiva; o crescendo projeção vexaminosa–projeção 

volitativa interassistencial; o crescendo da recomposição holossomática por meio da projeção 

volitativa.  

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio invéxis–projetabilida-

de lúcida–recins; o trinômio autopesquisa-recin-gescons; o trinômio autesforço-autexperimenta-

ção-neossinapses. 

Antagonismologia: o antagonismo jovem eletronótico / inversor projetor lúcido. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a invexofilia; a projeciofilia; a recexofilia; a experimentofilia; a neofilia;  

a cognofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a invexofobia; a recinofobia; a projeciofobia; a energofobia; a neofobia;  

a evoluciofobia; a tanatofobia. 

Holotecologia: a projecioteca; a invexoteca. 

Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Invexologia; a Projeciometria; a Energossoma-

tologia; a Experimentologia; a Autopriorologia; a Autoconscienciometrologia; a Interassistencio-

logia; a Despertologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; o triatleta consciencial. 

 

Masculinologia: o inversor projeciólogo; o inversor existencial; o projetor lúcido; o epi-

con lúcido; o intermissivista; o pesquisador; o tenepessista. 

 

Femininologia: a inversora projecióloga; a inversora existencial; a projetora lúcida;  

a epicon lúcida; a intermissivista; a pesquisadora; a tenepessista. 
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Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens 

exemplaris; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens evo-

lutiologus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens projectius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: inversor projeciólogo iniciante = o principiante na aplicação da técnica 

da invéxis, analisando as vivências esporádicas das projeções conscientes pessoais; inversor pro-

jeciólogo intermediário = o aplicante da técnica da invéxis, investindo nos estudos teáticos para  

o domínio da projetabilidade lúcida; inversor projeciólogo avançado = o veterano quanto à apli-

cação da técnica da invéxis, apresentando domínio teático da projetabilidade lúcida. 

 

Culturologia: a cultura da Invexologia; a cultura da autopesquisa projetiva; a cultura 

da Proexologia; a cultura da interassistencialidade. 

 

Taxologia. No âmbito da Invexologia, é possível classificar o inversor ou a inversora, 

por exemplo, em 3 categorias básicas, expostas em ordem alfabética: 

1.  Prático: com experiências parapsíquicas já vivenciadas, porém ainda menosprezando 

os estudos técnicos da Projeciologia. 

2.  Teático: com as vivências de projeções conscientes e também dedicando-se aos estu-

dos teóricos da projetabilidade lúcida. 

3.  Teórico: com dedicação a leituras e estudos de relatos projetivos, pesquisas projeti-

vas, livros técnicos em Projeciologia, porém ainda sem vivenciar a projeção consciente para fora 

do corpo humano. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o inversor projeciólogo, indicados para a expansão das 

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

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Assim:  Energossomatologia;  Neutro. 

03.  Autexame  projetivo:  Parassemiologia;  Homeostático. 

04.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

05.  Invexopensene:  Materpensenologia;  Homeostático. 

06.  Lei  da  Projeciologia:  Legislogia;  Homeostático. 

07.  Maxiplanejamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

08.  Perfilologia  Invexológica:  Invexometrologia;  Neutro. 

09.  Projeciofilia:  Projeciologia;  Homeostático. 

10.  Projeciometria:  Projeciologia;  Neutro. 

11.  Projetor  jejuno:  Projeciologia;  Neutro. 

12.  Recin  intermissiva:  Pararrecinologia;  Homeostático. 

13.  Recin  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

14.  Sinalética  parapsíquica  invexológica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

  

O  ESTUDO  TEÁTICO  DA  PROJECIOLOGIA  PODE  LEVAR   
O  INVERSOR  PARA  NEOPATAMARES  EVOLUTIVOS,  IMEN-
SURÁVEIS.  DEPENDERÁ  DOS  AUTESFORÇOS  DO  PRO-
JECIÓLOGO  O  ALCANCE  DA  AUTONOMIA  PROJETIVA. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de inversor(a) existencial, já estuda 

teaticamente as projeções conscientes lúcidas ou a projetabilidade ainda é hipótese a ser compro-

vada? Como avalia o saldo das vivências projetivas pessoais?  

 
Bibliografia  Específica: 
 

1.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; 
glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 

páginas 176 a 211. 

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.; 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 
425 a 490. 

 

P. E. B. 
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I N V E R S O R    T E N E P E S S Á V E L  
( I N V E X O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O inversor tenepessável é o jovem, moça ou rapaz, praticante da técnica da 

inversão existencial, passível de ser indicado ou de se predispor, ainda na fase preparatória da 

existência, para a prática da tarefa energética pessoal (tenepes), diária, durante o resto da vida hu-

mana, seguindo as prescrições cosmoéticas, básicas, indicadas no Manual da Tenepes. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo inversor procede do idioma Latim, inversus, “voltado; posto do 

avesso; virado; mudado; invertido; transtornado; permutado”  e este de invertere, “revivar; revol-

ver; permutar”. Surgiu no Século XIX. A palavra tarefa vem do idioma Árabe, tariha, “quantida-

de de trabalho que se imp e a alguém”  derivado de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de 

alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O termo energético deriva 

do idioma Grego, energetikós, “ativo; eficaz”. Surgiu no Século XX. O vocábulo pessoal procede 

do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. O sufixo avel deriva também 

do idioma Latim, abilis, abile, “pass vel de”  e em alguns casos  “agente de”. 

Sinonimologia: 1.  Inversor candidato à tenepes. 2.  Inversor preparado para a tenepes. 

3.  Inversor pré-tenepessista. 

Neologia. As 3 expressões compostas inversor tenepessável, inversor tenepessável de-

sinteressado e inversor tenepessável comprometido são neologismos técnicos da Invexometrologia. 

Antonimologia: 1.  Inversor tenepessista. 2.  Reciclante tenepessável. 3.  Inversor des-

preparado para a tenepes. 

Estrangeirismologia: a opção antecipada pela tenepes gerando resultados holocármicos 

ao modo de startup interassistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto ao emprego precoce da Interassistenciologia Parapsíquica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; a retilinearidade pensêni-

ca necessária à vivência da invéxis; os invexopensenses; a invexopensenidade; o holopensene in-

terassistencial precoce aplicado ao preparo da técnica da tenepes; os paratecnopensenes; a para-

tecnopensenidade; o domínio pensênico necessário às práticas da tenepes; a autovigilância pensê-

nica constante; o exame crítico da autopensenidade interassistencial; o holopensene favorável ao 

parapsiquismo sadio e à prática da tenepes; os energopensenes; a energopensenidade; a superação 

das pressões holopensênicas decorrentes da influência mesológica, do porão consciencial, da au-

toinexperiência e do subcérebro abdominal; os tenepessopensenes; a tenepessopensenidade. 

 

Fatologia: a tenepessabilidade do inversor; a hipótese da tenepes enquanto primeira me-

gameta do maxiplanejamento invexológico; o assentamento quanto aos interesses e metas pesso-

ais; a leitura exaustiva do Manual da Tenepes; a antecipação do início da tenepes para a fase pre-

paratória da existência humana enquanto conduta-exceção sadia; a exclusividade convergente de-

mandada pela invéxis e pela tenepes; a antecipação da tenepes pela conscin inversora evidencian-

do baixo nível de interprisões grupocármicas; a manutenção financeira por meio de fontes cosmo-

éticas; o acerto duplista chancelando a condição tenepessável da conscin inversora; o duplismo 

evolutivo entrosado favorecendo a sustentabilidade da tenepes; o temperamento racional facilitan-

do a condição de conscin tenepessável; o estudo crítico das condições favoráveis e desfavoráveis 

ao início da tenepes, pelo inversor; a participação em Grupo de Inversores Existenciais (Grin-

vex); o curso Programa de Desenvolvimento Parapsíquico do Instituto Internacional de Projecio-

logia e Conscienciologia (IIPC); o curso Tenepessograma da Associação Internacional de Para-
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psiquismo Interassistencial (ASSIPI); a adaptação pessoal quanto ao melhor horário a ser dedica-

do à tenepes; a tenepes enquanto pilar para a desperticidade; a possibilidade de o inversor anteci-

pador da tenepes atingir a condição raríssima do jubileu ofiexista. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assistência para-

psíquica na invéxis; os acoplamentos aúricos; a assim; a desassim; a sinalética energética e para-

psíquica invexológica; a inexperiência parapsíquica podendo suscitar dúvida quanto ao início da 

tenepes; a falta de domínio energossomático a ser superada; o desenvolvimento das iscagens lúci-

das; a doação interassistencial energética ao lado da equipe extrafísica de amparadores, no curso 

Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP 2); o extrapolacionismo do pré-tenepessis-

ta pelo acoplamento com o amparador extrafísico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo invéxis–docência conscienciológica itinerante–tenepes; 

o sinergismo autocrítica-autorganização; o sinergismo proexológico derivado do tenepescentris-

mo precoce. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de o menos doente assistir ao 

mais doente; o princípio de as bioenergias não dependerem de tempo nem de espaço; o princípio 

da intransferibilidade da autodecisão; o princípio de os fatos orientarem a pesquisa; o princípio 

do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) facultando a higiene consciencial. 

Teoriologia: a teoria das inversões conscienciais; a teoria da fartura de ECs. 

Tecnologia: a técnica evolutiva da inversão existencial; a técnica interassistencial da te-

nepes; a técnica da dupla evolutiva (DE); a técnica da iscagem lúcida; as técnicas de desassédio 

interconsciencial; a técnica da madrugada para tomada de decisão; a técnica da imobilidade físi-

ca vígil; as paratecnologias conscienciais otimizadoras da tenepes. 

Voluntariologia: o voluntariado nos grupos de pesquisas conscienciais sobre invéxis  

e tenepes; o voluntariado conscienciológico propiciando a formação de líderes interassisten-

ciais; o voluntariado na Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); o vo-

luntariado na ASSIPI. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia;  

o laboratório conscienciológico da Autopensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Invexolo-

gia; o Colégio Invisível da Paratecnologia. 

Efeitologia: os efeitos de melhoria na pensenidade após o início da tenepes; os efeitos 

da autoqualificação pré-tenepes na tenepes; os efeitos de maior sustentabilidade energética  

e força presencial pela prática da tenepes. 

Neossinapsologia: a otimização cerebral do conjunto de neossinapses a médio e longo 

prazo pela vivência conjunta da invéxis e da tenepes. 

Ciclologia: os 5 ciclos; o ciclo de 50 minutos da prática tenepessológica. 

Binomiologia: o binômio amparador coadjuvante da invéxis–amparador protagonista 

da tenepes; o binômio pontualidade-responsabilidade; o binômio autopesquisa-interassistência; 

o binômio vontade-coragem; o binômio dificultador instabilidade econômica–volubilidade afetiva. 

Interaciologia: a interação atenção concentrada–atenção dividida; a interação cosmo-

ética-parapsiquismo; a interação ousadia-discernimento. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo invé-

xis-desperticidade. 

Trinomiologia: o trinômio impedidor covardia-submissão-preguiça; o trinômio dos me-

gapoderes conscienciais vontade-intencionalidade-autorganização; o trinômio invexológico pre-

cocidade-priorização-profilaxia; o trinômio da tridotação consciencial intelectualidade-parapsi-

quismo-comunicabilidade; o trinômio invéxis-tenepes-desperticidade. 
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Polinomiologia: o polinômio invéxis-tenepes-epicentrismo-desperticidade-compléxis. 

Antagonismologia: o antagonismo autassédio / autamparo; o antagonismo autopromo-

ção vaidosa / anonimato interassistencial; o antagonismo emoções efêmeras / sentimentos eleva-

dos; o antagonismo pensamentos egoicos / ideias assistenciais; o antagonismo ações impulsivas  

/ atitudes refletidas. 

Paradoxologia: o paradoxo de o jovem poder diminuir o impacto dos 6 meses iniciais 

da tenepes pela vivência otimizada da invéxis. 

Politicologia: a intermissiocracia; a invexocracia; a parapsicocracia; a exemplocracia; 

a discernimentocracia; a proexocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às autossuperações. 

Filiologia: a invexofilia; a tenepessofilia; a paratecnofilia; a assistenciofilia; a autopes-

quisofilia; a energofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: a eliminação definitiva da espectrofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial dificultando a preparação e início 

antecipado da tenepes pelo inversor; a síndrome da ectopia afetiva exacerbada pelo porão consci-

encial na juventude impedindo a sustentação da tenepes pelo inversor; o descarte da síndrome do 

ansiosismo; a remoção da síndrome do perfeccionismo; a superação da síndrome da procrastinação. 

Maniologia: o avesso da mania de deixar tudo para última hora. 

Mitologia: a quebra do mito do inversor invencível; a eliminação do mito do inversor 

sem maxiplanejamento; o rompimento do mito de as decisões intuitivas serem as mais acertadas. 

Holotecologia: a invexoteca; a tenepessoteca; a consciencioteca; a assistencioteca;  

a maturoteca; a energoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Invexometrologia; a Invexologia; a Interassistenciologia; a Tene-

pessologia; a Autopesquisologia; a Autodesassediologia; a Autorganizaciologia; a Energossoma-

tologia; a Lucidologia; a Parapercepciologia; a Perfilologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia;  

a Extrafisicologia; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin jovem megafocada; a conscin inversora; a isca humana lúcida. 

 

Masculinologia: o inversor tenepessável; o agente retrocognitor inato; o inversor acopla-

mentista; o inversor amparador intrafísico; o inversor aglutinador; o inversor atacadista conscien-

cial; o inversor autodecisor; o inversor intermissivista; o inversor cognopolita; o inversor compas-

sageiro evolutivo; o inversor comunicólogo; o inversor conscienciômetra; o inversor consciencio-

terapeuta; o inversor cosmopolita; o inversor macrossômata; o inversor conviviólogo; o inversor 

duplista; o inversor duplólogo; o inversor proexista; o inversor proexólogo; o inversor reeduca-

dor; o inversor escritor; o inversor evoluciente; o inversor exemplarista; o inversor intelectual;  

o inversor existencial; o invexólogo; o inversor maxidissidente ideológico; o inversor parapercep-

ciologista; o inversor pesquisador; o inversor projetor consciente; o inversor sistemata; o inversor 

tertuliano; o inversor verbetólogo; o inversor voluntário; o inversor tocador de obra; o inversor 

homem de ação. 

 

Femininologia: a inversora tenepessável; a agente retrocognitora inata; a inversora aco-

plamentista; a inversora amparadora intrafísica; a inversora aglutinadora; a inversora atacadista 

consciencial; a inversora autodecisora; a inversora intermissivista; a inversora cognopolita; a in-

versora compassageira evolutiva; a inversora comunicóloga; a inversora conscienciômetra; a in-

versora consciencioterapeuta; a inversora cosmopolita; a inversora macrossômata; a inversora 

convivióloga; a inversora duplista; a inversora duplóloga; a inversora proexista; a inversora proe-

xóloga; a inversora reeducadora; a inversora escritora; a inversora evoluciente; a inversora exem-

plarista; a inversora intelectual; a inversora existencial; a invexóloga; a inversora maxidissidente 

ideológica; a inversora parapercepciologista; a inversora pesquisadora; a inversora projetora cons-
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ciente; a inversora sistemata; a inversora tertuliana; a inversora verbetóloga; a inversora voluntá-

ria; a inversora tocadora de obra; a inversora mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens tenepessabilis; o Homo sapi-

ens tenepessista; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapi-

ens energovibratilis; o Homo sapiens energoexpositor; o Homo sapiens offiexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: inversor tenepessável desinteressado = aquele com os quesitos necessári-

os para iniciar a tenepes, sem no entanto estar predisposto a assumir a condição de tenepessista; 

inversor tenepessável comprometido = aquele com os quesitos necessários para iniciar a tenepes, 

planejando de modo lúcido e autodeterminado a assunção da tenepes. 

 

Culturologia: a cultura invexológica; a cultura tenepessológica; a cultura parapsíqui-

ca; a cultura da interassistencialidade; a cultura da inteligência evolutiva (IE). 

 

Parâmetros. Pelos critérios da Invexometrologia, eis, listadas em ordem alfabética, 10 

conquistas, qualificadas em 2 níveis, básico e avançado, para análise da tenepessabilidade do in-

versor pesquisador: 

 

A.  Afetividade: 

1.  Básico. Relacionamento afetivo-sexual sadio e estável. 

2.  Avançado. Duplismo consolidado e atuante. 

 

B.  Assistência: 

1.  Básico. Senso de intencionalidade assistencial no cotidiano. 

2.  Avançado. Atuação enquanto docente conscienciológico itinerante. 

 

C.  Autopesquisa: 

1.  Básico. Reconhecimento do automegatrafor, automegatrafar e automaterpensene. 

2.  Avançado. Identificação sadia de personalidade consecutiva pessoal. 

 

D.  Bioenergias: 

1.  Básico. Autossustentabilidade energossomática. 

2.  Avançado. Autectoplastia sadia. 

 

E.  Epicentrismo: 

1.  Básico. Autoliderança pelo reconhecimento e aplicação dos traços pessoais. 

2.  Avançado. Manifestação da liderança atacadista pelo exemplarismo em grupos diver-

sos (família, trabalho, amigos e voluntariado). 

 

F.  Existência: 

1.  Básico. Assunção da aplicação da invéxis e autorganização quanto à agenda pessoal. 

2.  Avançado. Maxiplanejamento invexológico em consecução e constante acompanha-

mento, propiciando antecipações evolutivas planejadas. 

 

G.  Finanças: 

1.  Básico. Autonomia financeira quanto aos gastos pessoais, no entanto, sem moradia pró-

pria. 

2.  Avançado. Profissão consolidada com reserva bancária para, pelo menos, 6 meses de 

subsistência e moradia em casa própria, com cômodo específico para tenepes (Tenepessarium). 
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H.  Intelectualidade: 

1.  Básico. Autodidatismo ininterrupto. 

2.  Avançado. Publicações conscienciológicas de artigos, verbetes e livros. 

 

I.  Maturidade: 

1.  Básico. Auto e heterocriticidade sadias. 

2.  Avançado. Superação até a eliminação do porão consciencial e de influências espú-

rias do subcérebro abdominal. 

 

J.  Parapsiquismo: 

1.  Básico. Domínio da instalação do EV. 

2.  Avançado. Sinalética energética e parapsíquica pessoal mapeada e decodificada. 

 

Início. Consoante a Intrafisicologia, a conscin inversora necessita organizar bases para  

o início da tenepes, sem precipitações, pois encontra-se ainda na fase preparatória da existência, 

anterior aos 35 anos, sendo necessário ousadia evolutiva e discernimento cosmoético para tomada 

de decisão, por meio da análise pessoal de acordo com os patamares atingidos. 

Manutenção. Mediante a Tenepessologia, além de obter os requisitos básicos, torna-se 

essencial à conscin inversora buscar alcançar os desafios avançados, visando adquirir maior auto-

confiança, em especial, devido às práticas tenepessísticas perdurarem por toda a vida humana in-

trafísica. 

Consolidação. Sob a análise da Invexologia, para alcançar os quesitos necessários, urge  

à conscin jovem, megafocada, o alinhamento do automaxiplanejamento invexológico quanto aos 

critérios supracitados, podendo valer-se da aferição pelo instrumento invexograma e posterior de-

finição de estratégias convergentes para superação dos gargalos evolutivos, qualificando-se para 

adentrar de maneira sadia e antecipada nas práticas tenepessológicas. 

Profilaxia. Segundo a Paratecnologia, condição profilática à conscin jovem é a aplica-

ção da técnica da imobilidade física vígil (IFV), por pelo menos 10 vezes, visando o assentamen-

to quanto ao próprio soma e à intensidade das energias conscienciais (ECs) típicas da fase hebiá-

trica, implementando a autoconfiança indispensável ao epicentrismo da tenepes ainda na fase pre-

paratória. 

Decisão. Cabe lembrar o fato de somente a própria conscin poder avaliar, com seguran-

ça, o momento para o início da tenepes, podendo utilizar, enquanto recurso, a aplicação da técnica 

da madrugada para decisão pessoal lúcida. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o inversor tenepessável, indicados para a expansão das 

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

01.  Antidispersão  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Autoqualificação  pré-tenepes:  Recexologia;  Homeostático. 

03.  Cinco  ciclos:  Autoproexologia;  Homeostático. 

04.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Cultura  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

06.  Manutenção  da  invéxis:  Invexologia;  Homeostático. 

07.  Maxiplanejamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

08.  Medida  cognitiva  tenepessológica:  Paracogniciometrologia;  Neutro. 

09.  Perfilologia  invexológica:  Invexometrologia;  Neutro. 

10.  Precocidade  intermissivista:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

11.  Retrospectiva  cosmoética:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Sinalética  parapsíquica  invexológica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 
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13.  Sinergismo  tenepes-epicentrismo:  Predespertologia;  Homeostático. 

14.  Tríade  da  invéxis:  Invexologia;  Homeostático. 

15.  Trinômio  invéxis-tenepes-autodesperticidade:  Predespertologia;  Homeostático. 

 

A  QUALIFICAÇÃO  DO  INVERSOR  TENEPESSÁVEL  PRE-
DISPÕE  ÀS  METAS  DO  TENEPESSISMO  A  CURTO  PRAZO,   
DO  TRIATLETISMO  A  MÉDIO  PRAZO,  DA  DESPERTICIDADE   
A  LONGO  PRAZO  E  DA  OFIEX  A  LONGUÍSSIMO  PRAZO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já mensurou o próprio nível tenepessável? En-

quanto conscin inversora, admite o início da tenepes ainda na fase preparatória da existência? 
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I N V E R S O R    V E T E R A N O  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O inversor veterano é a conscin intermissivista, homem ou mulher, prati-

cante da técnica da invéxis por mais de duas décadas, de modo lúcido, consecutivo e perseve-

rante, conduzida por maxiplanejamento invexológico, consolidando o exclusivismo proexológico 

e a retilinearidade autevolutiva na atual existência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo inversor vem do idioma Latim, inversus, “voltado; posto do 

avesso; virado; mudado; invertido; transtornado; permutado”  e este de invertere, “revivar; revol-

ver; permutar”. Surgiu no Século XIX. O termo veterano deriva também do idioma Latim, vate-

ranu, “velho”; “antigo”. Apareceu em  8  . 

Sinonimologia: 1.  Inversor existencial maduro. 2.  Inversor experiente. 3.  Inversor ca-

lejado. 4.  Inversor tarimbado. 5.  Inversor raiz. 

Neologia. As 4 expressões compostas inversor veterano, inversor veterano epicon, in-

versor veterano desperto e inversor veterano ofiexista são neologismos técnicos da Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Pré-inversor. 2.  Inversor jejuno. 3.  Reciclante existencial. 

Estrangeirismologia: o lifestyle invexológico; a vivência do whole pack consciencioló-

gico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao continuísmo na aplicação da técnica da invéxis. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Veteranismo: res-

ponsabilidade intergeracional. 

Coloquialismo: o inversauro. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da inversão existencial; os invexopensenes; a inve-

xopensenidade; a autopensenidade invexológica; a autopensenidade holomaturológica; o holopen-

sene pessoal refletindo na formação de ambiente lucidogênico. 

 

Fatologia: o vintênio experiencial demarcador da maturidade consciencial; as invexoge-

rações prógona e epígona; a assunção invexológica; a megafocalização precoce; os benefícios do 

Grinvex; a bilibertação inversora; a responsabilidade intermissiva exemplificada; a antecipação 

do desenvolvimento cognitivo desde a infância; o desenvolvimento da autodesassedialidade; a co-

erência na recuperação de cons; as tomadas de decisões evolutivas; o temperamento autodesafia-

dor; a escolha consciente de companhias evolutivas; o interesse de repassar à próxima geração os 

aprendizados hauridos; a passagem de bastão proexológica; o foco evolutivo; o sprint invexológi-

co; a geratividade invexológica; o ambiente pró-evolutivo presente no campus de Invexologia;  

a priorização do mais evolutivo; a compreensão facilitada de cenários evolutivos; o coaching evo-

lutivo; a preceptoria invexológica; a orientação realizada no Serviço de Apoio ao Inversor Exis-

tencial da Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); o domínio dos ele-

mentos básicos da vida; o assentamento da vida intrafísica; a residência proexogênica própria;  

o atendimento lúcido à família consanguínea; a opção lúcida pela reciclagem diária; a tecnicidade 

evolutiva aplicada; a autossegurança na realização diária da proéxis; o autenfrentamento lúcido 

dos trafares; a assunção pública dos megatrafores; a reflexão sobre a próxima existência humana; 

a coordenação geral de Instituição Conscienciocêntrica (IC); a participação no Conselho de Epi-

cons; a consolidação das amizades evolutivas; as rotinas evolutivas úteis; o ano invexológico;  

a antimaternidade sadia; a autoconfiança pró-invéxis; a superação dos autoconflitos invexológi-

cos; o exemplarismo invexológico; a inteligência financeira invexogênica; o posicionamento in-
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vexológico; a evitação de posturas antinvéxis; a acalmia íntima autopacificadora; as autorrenún-

cias indolores; a maturidade perante as auto e heterocríticas inevitáveis; a força presencial inver-

sora; a autogestão existencial madura; as metas do inversor aos 40 anos de idade; a manutenção 

da opção pela invéxis depois dos 40 anos de idade; a meta do jubileu da invexibilidade; a autofiex 

enquanto mãe de todos os desafios do pré-serenão. 

 

Parafatologia: a veteranice no domínio do estado vibracional (EV) profilático; a sinalé-

tica energética e parapsíquica pessoal invexológica mapeada; a pararresponsabilidade proexológi-

ca; os paradeveres do inversor existencial veterano; a compreensão aprofundada do paradigma 

consciencial a partir da vivência multidimensional; a autoconscientização multidimensional (AM) 

avançada; a abordagem madura aos parafatos; a consolidação da prática diária da tenepes; as vi-

vências parapsíquicas interassistenciais; as energias conscienciais (EC) autovivificadoras; as pro-

jeções conscientes (PCs) esclarecedoras; o contato lúcido com intermissivistas extrafísicos; o au-

torreconhecimento de identidade pretérita; a prática da automegaeuforização. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo invéxis-tenepes-epicentrismo. 

Principiologia: o exercício diuturno autodiscernido do princípio conscienciológico do 

melhor para todos. 

Codigologia: a perene mutação do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código du-

plista de Cosmoética (CDC) alicerçando a prática da técnica da invéxis; o código grupal de Cos-

moética (CGC) ditando comportamentos assertivos. 

Teoriologia: a teoria das inversões conscienciais. 

Tecnologia: a escala de desenvolvimento da aplicação da técnica da invéxis; as técnicas 

evolutivas desenvolvedoras da vida intrafísica; a aplicação da técnica do maxiplanejamento inve-

xológico em todas as fases. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico autolúcido realizado por mais de 

duas décadas seguidas oportunizando a interassistencialidade; os voluntários participantes de 

Grinvexes; o voluntariado na ASSINVÉXIS. 

Laboratoriologia: o Grinvex enquanto laboratório de desenvolvimento consciencial, in-

terassistencial e evolutivo; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);  

o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Ressomatolo-

gia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invi-

sível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Sereno-

logia. 

Efeitologia: os efeitos advindos da radicação vitalícia na Cognópolis; os efeitos da apli-

cação diuturna da tenepes; os efeitos da vivência do duplismo evolutivo; os efeitos do veteranis-

mo evolutivo. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir da dissonância cognitiva promovi-

da pela vivência de parafenômenos; a renovação das sinapses evolutivas. 

Ciclologia: a autoconsciência do ciclo multiexistencial pessoal (CMP); a percepção dos 

tempos do Curso Intermissivo alterando o ciclo de produtividade pessoal ao longo da atual exis-

tência. 

Enumerologia: a superação do porão consciencial; a saída da casa dos pais; a vida inte-

lectual produtiva; a estruturação da carreira profissional; o investimento constante na dupla evolu-

tiva (DE); o alcance do profissionalismo interassistencial; a autodesassedialidade aplicada. A ape-

tência invexológica; a antidispersão invexológica; a proatividade invexológica; a recin invexoló-

gica; a escrita invexológica; a eficácia invexológica; a coerência invexológica. 

Binomiologia: o binômio invéxis-conscienciometria; o binômio invéxis-conscienciotera-

pia; as conquistas pessoais advindas da aplicação do binômio paciência-persistência; a aplicação 

diuturna do binômio admiração-discordância na promoção da auto e heterodesassedialidade. 
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Interaciologia: a interação vivenciada proéxis pessoal–proéxis grupal; a interação 

principiante da proéxis–veterano da proéxis; a interação educador intermissivista veterano–edu-

cando intermissivista recém-chegado; a interação lúcida conscin inversora–consciex amparado-

ra na consecução das tarefas assistenciais libertárias. 

Crescendologia: o crescendo intermissibilidade-invexibilidade; o crescendo inversor 

calouro–inversor veterano; o crescendo evolutivo intrafísico inexperiência jejuna–bagagem vete-

rana; o crescendo invéxis-desperticidade. 

Trinomiologia: o trinômio autolucidez-autodiscernimento-autocriticidade; o trinômio 

técnico invéxis–dupla evolutiva–tenepes; o trinômio intelectualidade perene–parapsiquismo vete-

rano–comunicabilidade avançada; o trinômio profissional-veterano-líder. 

Polinomiologia: o polinômio autolucidez–autopensenidade coerente–autointeresses–

conduta holomaturológica; polinômio holomaturidade-hiperacuidade-autodiscernimento-autex-

periência-veteranismo-polivalência-profissionalismo. 

Antagonismologia: o antagonismo jovem na Conscienciologia / inversor veterano. 

Paradoxologia: o paradoxo de a espontaneidade madura ser fruto de cálculo, experiên-

cia e veteranismo. 

Politicologia: a lucidocracia; a proexocracia (Cognópolis); a conscienciocracia; a auto-

discernimentocracia; a meritocracia; a evoluciocracia; a invexocracia. 

Legislogia: a autaplicação da lei do maior esforço desde a juventude; a lei da responsa-

bilidade do mais lúcido. 

Filiologia: a neofilia discernidora; a autopesquisofilia; a autorreciclofilia; a recexofilia;  

a priorofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia. 

Fobiologia: o combate à neofobia evolutiva. 

Sindromologia: a superação da síndrome do estrangeiro (SEST); a evitação da síndro-

me da dispersão consciencial. 

Maniologia: o enfrentamento da mania de se reconhecer inapto(a) para assumir tarefa 

interassistencial prioritária. 

Mitologia: o mito do inversor perfeito; o mito da mudança de patamar evolutivo sem 

autesforço. 

Holotecologia: a biblioteca da área de atuação profissional; a assistencioteca; a consci-

encioteca; a invexoteca; a Holoteca pessoal. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Intermissiologia; a Evoluciologia; a Proexologia; 

a Intrafisicologia; a Autorganizaciologia; a Megafocologia; a Autopriorologia; a Autodiscerni-

mentologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin inversora; a conscin lúcida; a conscin dedicada; a isca humana 

lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o inversor veterano; o invexólogo; o inversor da primeira geração de 

Grinvex da década de 1990; o exemplarista evolutivo; o pré-evoluciólogo. 

 

Femininologia: a inversora veterana; a invexóloga; a inversora da primeira geração de 

Grinvex da década de 1990; a exemplarista evolutiva; a pré-evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens 

interassistentialis; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens 

intermissivus; o Homo sapiens conscientiologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: inversor veterano epicon = a conscin inversora existencial madura, na 

condição de fulcro de lucidez consciencial; inversor veterano desperto = a conscin inversora exis-

tencial madura, desassediada, permanente, total, funcional; inversor veterano ofiexista = a conscin 

inversora existencial madura, com oficina extrafísica (ofiex) pessoal atuante. 

 

Culturologia: a cultura invexológica; a cultura das autopriorizações evolutivas; a cultu-

ra da Holomaturologia. 

 

Grinvexologia. Observando a Conviviologia, ao jovem interessado na Conscienciologia 

recomenda-se a participação ativa no Grinvex, grupo de inversores existenciais, visando estudar  

a Invexologia, debater e compreender teaticamente o estilo de vida invexológico, a priorização da 

Autevoluciologia e o autexclusivismo inversivo. 

Amparologia. Sob a ótica da Paraprofilaxiologia, as experiências interassistenciais rea-

lizadas no voluntariado conscienciológico e o autodesenvolvimento mentalsomático visando a re-

cuperação de cons oportunizam o contato com os amparadores extrafísicos interessados em inves-

tir na carreira assistencial da conscin intermissivista maxiproexista. 

Autovivência. Consoante à Experimentologia, com o passar das experiências de vida, da 

interação multidimensional lúcida e do completismo existencial diário, o inversor vai acumulan-

do aprendizados evolutivos. 

Geratividade. Atinente à Retribuiciologia, o senso de responsabilidade quanto ao Curso 

Intermissivo e a teática invexológica impõe ao inversor veterano o auxílio aos inversores inexpe-

rientes e jovens interessados na autevolução. 

Autexemplificação. Considerando a Taristicologia, é necessário expor, com base em fa-

tos e parafatos, as conclusões (com acertos e erros) pessoais sobre os diversos temas em análise 

pelo inversor imberbe. 

 

Onomasticologia. No âmbito do voluntariado da Conscienciologia, a depender do auto-

investimento realizado nas tarefas interassistenciais e evolutivas, o inversor experiente pode estar 

sujeito a receber outras 35 alcunhas, ordenadas alfabeticamente: 

01.  Acoplamentista veterano. 

02.  Agente retrocognitor veterano. 

03.  Amparador intrafísico veterano. 

04.  Assistente tarístico veterano. 

05.  Autoconscienciômetra veterano. 

06.  Autoconsciencioterapeuta veterano. 

07.  Autodecisor veterano. 

08.  Autodidata veterano. 

09.  Autopesquisador veterano. 

10.  Autor veterano. 

11.  Comunicólogo veterano. 

12.  Conscienciólogo veterano. 

13.  Debatedor cosmoético veterano. 

14.  Descrenciólogo veterano. 

15.  Doador veterano. 

16.  Docente itinerante internacional veterano. 

17.  Epicon veterano. 

18.  Evoluciente veterano. 

19.  Gestor de IC veterano. 

20.  Holotecário veterano. 

21.  Intermissivista veterano. 

22.  Laboratorista veterano. 
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23.  Maxiproexista veterano. 

24.  Parapsíquico veterano. 

25.  Pararreurbanista veterano. 

26.  Paratecnólogo veterano. 
27.  Proexólogo veterano. 
28.  Professor veterano. 
29.  Projetor consciente veterano. 
30.  Tenepessista veterano. 
31.  Tertuliano veterano. 
32.  Triatleta conscienciológico veterano. 
33.  Tridotado consciencial veterano. 
34.  Verbetógrafo veterano. 
35.  Voluntário veterano. 
 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com o inversor veterano, indicados para a expansão das abor-
dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amparabilidade  inversora:  Amparologia;  Homeostático. 
02.  Autassunção  da  Invexologia:  Autoproexologia;  Homeostático. 
03.  Autexclusivismo  inversivo:  Autoinvexometrologia;  Homeostático. 
04.  Autocriticidade  inversiva:  Autoinvexometrologia;  Homeostático. 
05.  Invexogeração:  Invexologia;  Homeostático. 
06.  Invexograma:  Invexometrologia;  Neutro. 
07.  Manutenção  da  invéxis:  Invexologia;  Homeostático. 
08.  Maxiplanejamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 
09.  Nulificação  da  infância:  Autevoluciologia;  Homeostático. 
10.  Propulsor  da  invéxis:  Invexometrologia;  Homeostático. 
11.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 
12.  Sinergismo  tenepes-autodesassédio:  Tenepessologia;  Homeostático. 
13.  Tríade  da  invéxis:  Invexologia;  Homeostático. 
14.  Vontade  de  acertar:  Voliciologia;  Homeostático. 
15.  Whole  pack  conscienciológico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

 

O  INVERSOR  VETERANO,  HOMEM  OU  MULHER,  VIVENCIA  

OPORTUNIDADE  DIÁRIA  DE  PRATICAR  INTERASSISTÊNCIA  

LÚCIDA  EXEMPLARISTA,  VISANDO  DESPERTICIDADE,  OFIEX  

E  AUTOLIDERANÇA  EVOLUTIVA  NA  PRÉ-INTERMISSIOLOGIA. 
 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a própria condição de inversor(a) ve-

terano(a)? Em caso afirmativo, promove, de modo lúcido, a distribuição dos lucros evolutivos 
hauridos nas décadas de investimento consciencial e interassistencial na técnica da invéxis? 

 
Bibliografia  Específica: 
 
1.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; glos. 
155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; pági-
nas 176 a 215. 

2.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-
clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 225 a 227, 1.017, 
1.018 e 1.445 a 1.447. 
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3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia;  . 58 p.;    seç es;     subseç es; 7   caps.;   7 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;  99 ; páginas 689  696  
700, 701 e 703. 

 
M. P. 
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I N V E S T I M E N T O    C O N S C I E N C I A L  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O investimento consciencial é o emprego ou utilização de recursos intra ou 

extraconscienciais por parte da conscin, homem ou mulher, na fase preparatória ou da consecução 

da proéxis, objetivando a maximização dos resultados interassistenciais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo investir vem do idioma Latim, investire, “revestir; cobrir; guarne-

cer; ornar; enfeitar; decorar; acometer”  e por extensão  “empregar (dinheiro) na compra de algo 

que se espera lucro e ganho”. Surgiu no Século XI. A palavra investimento apareceu no Século 

XIX. O vocábulo consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; senso  ntimo”  e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Aplicação de recursos conscienciais. 2.  Aproveitamento de recursos 

conscienciais. 3.  Potencialização de recursos conscienciais. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo investimen-

to: autinvestimento; contrainvestimento; investido; investidor; investidura; investir; investível; 

megainvestimento; mininvestimento; subinvestimento; superinvestimento. 

Neologia. Os termos investimento consciencial, investimento consciencial pessoal e in-

vestimento consciencial coletivo são neologismos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Desinvestimento consciencial; desperdício. 2.  Inaplicação de recur-

sos conscienciais. 3.  Ociosidade consciencial. 4.  Investimento materialista. 

Estrangeirismologia: o best effort consciencial; o break-even point do investimento;  

o business day; a investment history; o Código Pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto a letter of 

intent intraconsciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à aplicação de recursos conscienciais. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autopesqui-

sa: investimento intraconsciencial. Labcon: investimento pesquisístico. Energia: investimento 

consciencial. Interassistência: investimento contínuo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento proexológico; o holopense-

ne da interassistencialidade; o investimento constante na ortopensenidade; os proexopensenes;  

a proexopensenidade; o megafoco autopensênico centrado no pen; a autopensenidade convergin-

do para a meta prioritária; os metapensenes; a metapensenidade; a autopensenização interassisten-

cial; os exopensenes; a exopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopense-

nes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: o investimento consciencial; a estratégia de investimentos; a priorização na 

hora de investir; o planejamento estratégico proexológico; a aplicação dos trafores acumulados, 

vida após vida, na autossuperação das crises de crescimento; a aplicação dos aportes recebidos;  

a persistência e lucidez na manutenção do investimento consciencial; a aplicação de grão em grão 

dos recursos proexológicos; o investimento consciencial na consecução da proéxis; o resultado do 

investimento evidenciado no contínuo amadurecimento da liderança multidimensional; o investi-

mento consciencial direcionado para o completismo existencial; a escrita de verbete para a Enci-

clopédia da Conscienciologia; a aplicação máxima na consecução da megagescon (obra-prima);  

o pé-de-meia financeiro; a representação dos méritos da consciência; a insatisfação evolutiva;  

a predisponência à reciclagem; a alteração no modo de pensar e agir; a força integral na realização 
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da proéxis; o investimento no aumento ou melhoria das capacidades da conscin; o megafoco per-

manente; a atenção focada na aplicação dos recursos proexológicos; a vontade consciente na apli-

cação de recursos direcionados na consecução de metas desafiadoras; o investimento nos cursos 

de Conscienciologia; o investimento na autopesquisa; o investimento na docência consciencio-

lógica; o investimento na itinerância conscienciológica; o investimento na tridotação conscien-

cial; a conciliação da vida pessoal com o voluntariado na Instituição Conscienciocêntrica (IC);  

o investimento na interassistência. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as sinaléticas para-

psíquicas; as inspirações do amparo extrafísico favorecendo a interpretação dos fatos e parafatos; 

o comprometimento com o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o investimento na projetabi-

lidade lúcida (PL); o investimento na desperticidade; o investimento na tenepes; o investimento 

na ofiex; as sincronicidades proexológicas promovidas pelos amparadores; a inteligência evoluti-

va (IE) na condição de megarrecurso a ser aplicado objetivando melhores rendimentos intra e ex-

trafísico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo aportes recebidos–investimento realizado; o sinergismo 

aportes conquistados–investimento renovado; o sinergismo ações proexológicas–amparabilida-

de; o sinergismo dos investimentos material-intelectual-afetivo-parapsíquico-interassistencial;  

o sinergismo investimento na autopesquisa–mudança de patamar; o sinergismo investimento no 

voluntariado–docência conscienciológica; o sinergismo investimento na tenepes–autoconheci-

mento; o sinergismo investimento consciencial–interassistencialidade; o sinergismo investimento 

consciencial–quitação parcial do endividamento grupocármico; o sinergismo vontade–determi-

nação cosmoética. 

Principiologia: o princípio da interassistencialidade ser investimento evolutivo rentável 

e seguro; o princípio da autonomia consciencial; o megaprincípio de nada substituir o esforço 

pessoal; o princípio do maior investimento possível na aceleração evolutiva; o princípio do auto-

didatismo continuado; o princípio de o autodiscernimento evolutivo embasar os investimentos 

conscienciais; o princípio pessoal de viver focado na proéxis. 

Codigologia: o investimento no cumprimento e atualização das cláusulas do código pes-

soal de Cosmoética. 

Teoriologia: a teoria do investimento aplicada no aumento do valor consciencial; a teo-

ria da interassistencialidade; a teoria do megafoco profissional; a teoria do capital humano;  

a teoria da autorganização pessoal na aplicação de recursos; a teoria da Era da Aceleração da 

História Humana; a teoria da Era da Fartura; a teoria da inteligência evolutiva; a teoria da pro-

éxis direcionando o investimento; a teoria da vida humana atual valer 15 vidas humanas pre-

gressas. 

Tecnologia: a técnica de viver priorizando a autevolução; a aplicação das técnicas de 

gestão no dia a dia; o investimento na aplicação técnica do Conscienciograma; a opção pela au-

texposição na técnica da conscin-cobaia voluntária do Conscienciograma; a técnica da prática 

diária da tenepes; a aplicação da técnica do planejamento estratégico pessoal; a técnica da leitu-

ra diária enquanto investimento cognitivo; a técnica da interassistencialidade tarística; a técnica 

da opção inteligente; a técnica da autorreflexão de 5 horas. 

Voluntariologia: o investimento no trabalho voluntário em IC resultando rendimento 

evolutivo; o investimento nas reciclagens intraconscienciais qualificando o voluntariado; o auto  

e heteroinvestimento nos trafores reforçando a equipe de voluntários; o investimento na autorga-

nização diária e semanal favorecendo o voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório 

conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissi-

vo; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da 
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Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório consciencio-

lógico da Cosmovisiologia; o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível dos Administra-

dores; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível 

da Gesconologia; o Colégio Invisível da Decidologia; o Colégio Invisível da Autorganização;  

o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito policármico do investimento consciencial nas instituições tarísti-

cas; o efeito esclarecedor do investimento consciencial na erudição; o efeito autorreciclador do 

investimento intraconsciencial na autopesquisa; o efeito do investimento interassistencial alavan-

cando a proéxis; o efeito evolutivo do investimento na interassistencialidade cosmoética gerador 

de maior rendimento consciencial; o efeito da autodeterminação na evolução pessoal; o efeito 

das escolhas pessoais na vida humana. 

Neossinapsologia: o investimento nas neossinapses evolutivas; a formação de neossi-

napses favorecida pelo autoinvestimento em reciclagens evolutivas; as neossinapses geradas  

a partir do investimento na autopesquisa; as neossinapses advindas do investimento na escrita de 

neoverbetes; as neossinapses influenciando na definição das prioridades proexológicas; a forma-

ção de neossinapses favorecida pelo investimento na interassistência; as neossinapses adquiridas 

e recuperadas pelas ideias inatas do Curso Intermissivo. 

Ciclologia: o ciclo investimento interassistencial–rendimento consciencial; o ciclo proé-

xis–investimento assistencial–compléxis; o ciclo investimento consciencial–qualificação interas-

sistencial; o investimento no ciclo ler-anotar-refletir-escrever; o ciclo insatisfação evolutiva–in-

vestimento evolutivo–rendimento consciencial; o ciclo causa-efeito; o ciclo recebimento-investi-

mento-retribuição. 

Enumerologia: o investimento no Curso Intermissivo; o investimento nos recursos intra-

físicos; o investimento na tares; o investimento na multidimensionalidade; o investimento na tene-

pes; o investimento autogesconológico; o investimento proexológico. 

Binomiologia: o binômio investimento-rendimento; o binômio investimento conscien-

cial–qualificação interassistencial; o binômio investimento consciencial–assistência; o binômio 

energias conscienciais–pé--de-meia financeiro; o binômio investimento-responsabilidade; o bi-

nômio recebimento-retribuição; o binômio autesforços-compléxis. 

Interaciologia: a interação investimento bioenergético–investimento parapsíquico; a in-

teração investimento consciencial–interassistência; a interação aplicação de recursos–investi-

mento interassistencial–rendimento consciencial; a interação assistente-assistido; a interação in-

vestimento–recin–qualificação interassistencial; a interação investimento-meta-objetivos; a inte-

ração autorreflexão-decisão. 

Crescendologia: o crescendo investimento consciencial–liderança interassistencial;  

o crescendo no autoinvestimento interassistencial; o crescendo inspiração-investimento-retribui-

ção; o crescendo minitrafores-megatrafores; o crescendo planejamento–aplicação de recursos– 

–compléxis; o investimento no crescendo miniconquistas-maxiconquistas; o crescendo interas-

sistencial egocarma-grupocarma-policarma. 

Trinomiologia: o trinômio aquisição (aportes)–investimento (interassistência)–rendi-

mento evolutivo; o trinômio planejamento-investimento-qualificação; o investimento no trinômio 

trafor-trafar-trafal; o trinômio metas-prazos-prioridades; o trinômio necessidade-oportunidade-

-prioridade; o trinômio investimento-proéxis-compléxis; o trinômio autodisponibilidade-oportu-

nidade-realização. 

Polinomiologia: o polinômio proéxis–investimento consciencial–compléxis–moréxis;  

o polinômio investimento-interassistência-amadurecimento-liderança; a convergência do investi-

mento no polinômio material-intelectual-afetivo-parapsíquico; o polinômio planejar-investir-re-

ceber-retribuir; o polinômio forças-fraquezas-oportunidades-ameaças. 

Antagonismologia: o antagonismo investimento individual / investimento coletivo; o an-

tagonismo aproveitamento de recursos / desperdício; o antagonismo investimento interassisten-

cial / aplicação anticosmoética de recursos; o antagonismo ganhos / perdas; o antagonismo lei-
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tura reflexiva / leitura superficial; o antagonismo produtividade / ociosidade; o antagonismo in-

vestimento planejado / impulsividade no investimento. 

Paradoxologia: o paradoxo da ilusão intrafísica; o paradoxo de o pequeno investimento 

poder tornar-se grande rendimento; o paradoxo de o não investimento consciencial se configurar 

em débito evolutivo; o paradoxo de o investimento interassistencial poder opor-se ao rendimento 

material; o paradoxo de a melhor escolha evolutiva para todos repercutir em melhor escolha pa-

ra si. 

Politicologia: a proexocracia; a autodiscernimentocracia; a cosmoeticocracia; a assis-

tenciocracia; a autopesquisocracia; a lucidocracia; a conviviocracia. 

Legislogia: o investimento na lei do maior esforço proexológico; a lei da ação e reação; 

a lei da interassistencialidade da proéxis; a lei do retorno dos investimentos evolutivos; a lei da 

manutenção do megafoco consciencial; a lei cosmoética da distribuição dos recebimentos ou 

aportes evolutivos. 

Filiologia: a prioritariofilia; a tenepessofilia; a administrofilia; a cosmoeticofilia; a auto-

discernimentofilia; a cosmovisiofilia; a conviviofilia. 

Fobiologia: a autorreflexofobia; a evoluciofobia; a experimentofobia; a cosmoeticofo-

bia; a neofobia; a recinofobia; a verbetofobia; a sucessofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da robotização existencial; a superação da sín-

drome da dispersão consciencial; o subrepujamento da síndrome do medo; a prevenção da sín-

drome da despriorização existencial; a cura da síndrome da ansiedade; a solução para a síndrome 

do desperdício; a anulação da síndrome da autodesorganização. 

Mitologia: o mito da autevolução sem investimento interassistencial; a queda dos mitos 

milenares por meio do investimento nas autopesquisas; o mito da estratégia perfeita; o mito da 

inspiração sem transpiração; o mito da falta de tempo; o mito da possibilidade da não responsa-

bilização quanto aos próprios atos; o mito da recuperação do investimento sem trabalho. 

Holotecologia: a proexoteca; a assistencioteca; a lucidoteca; a cosmoeticoteca; a cosmo-

visioteca; a evolucioteca; a discernimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Grupocarmologia; a Cosmoeticologia; a Discerni-

mentologia; a Interassistenciologia; a Recexologia; a Autopesquisologia; a Autorganizaciologia;  

a Megafocologia; a Administraciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a pessoa corajosa; a conscin decisora; a conscin consciente das oportunidades evolutivas;  

a conscin lúcida quanto às suas potencialidades; a conscin lúcida quanto a sua capacidade de rea-

lizar investimentos; a conscin pesquisadora; a conscin escritora. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o inversor existencial, o reciclante existencial; o vo-

luntário; o docente; o agente retrocognitor; o pesquisador; o cognopolita; o verbetógrafo; o du-

plista; o proexista; o escritor; o tenepessista; o ofiexista; o conscienciológo; o tocador de obra;  

o autodecisor; o homem de ação; o completista; o moratorista. 

 

Femininologia: a intermissivista; a inversora existencial, a reciclante existencial; a vo-

luntária; a docente; a agente retrocognitora; a pesquisadora; a cognopolita; a verbetógrafa; a du-

plista; a proexista; a escritora; a tenepessista; a ofiexista; a conscienciológa; a tocadora de obra;  

a autodecisora; a mulher de ação; a completista; a moratorista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens administrator; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo 

sapiens interassistens; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens effi-

cax; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens proexologus;  

o Homo sapiens mentalsomaticus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: investimento consciencial pessoal = o emprego de recursos em si pró-

prio; investimento consciencial coletivo = o emprego de recursos em grupo no desenvolvimento 

da maxiproéxis. 

 

Culturologia: a cultura da Administraciologia; a cultura proexológica; a cultura da evi-

tação dos desperdícios; a cultura da autopesquisa; a cultura da recin; a cultura da evolução 

consciencial lúcida; a cultura da decisão evolutiva; a cultura da megapriorização; a cultura da 

autorganização; a cultura da autorreflexão. 

 

Autoinvestimento. Sob a ótica da Egocarmologia, eis, em ordem alfabética, 7 possibili-

dades de aplicação de recursos conscienciais, capazes de incentivar, dinamizar, potencializar, 

impelir, fortalecer, revigorar e / ou reforçar a autassistência: 

1. Autopesquisa: o investimento na reavaliação dos traços conscienciais, notadamente 

dos trafares. 

2. Autorganização: o investimento na autogestão da vida humana. 

3. Consciencioterapia: o investimento na terapia sob o enfoque do paradigma consci-

encial. 

4. Cursos: o investimento em cursos de Conscienciologia. 

5. Docência: o investimento na docência e na itinerância conscienciológica. 

6. Laboratórios: o investimento nos laboratórios de autopesquisa da Conscienciologia 

presentes nas Cognópolis. 

7. Priorologia: o investimento nas metas proexológicas. 

 

Heteroinvestimento. Sob a ótica da Grupocarmologia, eis, em ordem alfabética, 8 pos-

sibilidades de aplicação de recursos conscienciais, capazes de incentivar, dinamizar, potencializar, 

impelir, fortalecer, revigorar e / ou reforçar a heterassistência: 

1. Amortização: o investimento nos resgates interconscienciais recompondo débitos 

grupocármicos. 

2. Autorado: o investimento na tares através da escrita de artigos, verbetes, gescon  

e megagescon. 

3. CGC: o investimento na definição ou na atualização do código grupal de Cosmoé-

tica. 

4. Coordenação: o investimento na coordenação de trabalhos interassistenciais. 

5. Docência: o investimento na formação de docentes conscienciológicos. 

6. Dupla: o investimento na intercooperação da dupla evolutiva. 

7. Tenepes: o investimento diário em prática interassistencial anônima. 

8. Voluntariado: o investimento no trabalho voluntário em IC. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o investimento consciencial, indicados para a expansão 

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

01.  Amortização  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Aporte  existencial:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autorganização  consciencial:  Autorganizaciologia;  Neutro. 

04.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Evitação  do  autodesperdício:  Autoproexologia;  Homeostático. 

06.  Força  integral:  Autopriorologia;  Homeostático. 

07.  Megafoco  permanente:  Megafocologia;  Neutro. 
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08.  Meta  autevolutiva:  Autoproexologia;  Homeostático. 

09.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

10.  Predisponência  à  reciclagem:  Recexologia;  Homeostático. 

11.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

12.  Rendimento  consciencial:  Proexologia;  Homeostático. 

 

O  INVESTIMENTO  CONSCIENCIAL  EXIGE  APLICAÇÃO  

LÚCIDA,  INTERDEPENDENTE,  DE  RECURSOS  MATERIAIS,  
ENERGÉTICOS,  MENTAISSOMÁTICOS  E  PARAPSÍQUICOS  

SOB  O  ENFOQUE  INTERASSISTENCIAL  E  PROEXOLÓGICO. 
 

Questionologia. Quanto você, leitor ou leitora, investe consciencialmente no auto e hete-

rodesenvolvimento a favor de outras consciências? Qual o saldo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Downes, John; & Goodman, Jordan Elliot; Dicionário de Termos Financeiros e de Investimento (Dictio-

nary of Finance and Investiment Terms); pref. à edição brasileira Ronald Z. Carvalho; & Samuel Szwarc; revisor Luiz 
Antonio S. de Souza; trad. Ana Rocha Tradutores Associados; 650 p.; 1 parte; 1 cap.; 616 abrevs.; 4 fórmulas; 35 gráfs.;  

2 ilus.; 7 tabs.; 18 x 10 x 3 cm; br.; Editora Nobel; São Paulo, SP; 1993, páginas 58, 71, 75, 161 e 266. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação Internacional do Centro 
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 

991 a 996. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  López-Ruiz, Osvaldo Javier; O Consumo como Investimento: A Teoria do Capital Humano e o Capital 

Humano como Ethos; Artigo; Mediações – Revista de Ciências Sociais; Vol. 14; N. 2; Londrina, PR; Julho-Dezembro, 

2009; 13 p.; 1 E-mail; 4 enus.; 15 refs.; disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes 

/article/view/4515/3843>; acesso em: 08.01.13; 17h14; páginas 219 a 229; ISSN 1414-0543. 

 

F. F. C. 
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I N V É X I S    G I N O S S O M Á T I C A  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A invéxis ginossomática é a aplicação prática, decidida e lúcida da técnica 

da inversão existencial pela conscin mulher, a fim de superar os desafios da vida humana femini-

na, optando pela antimaternidade produtiva em prol da interassistência tarística e produção de 

gescons do completismo existencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo inversão vem do idioma Latim, inversio, “inversão; transposi-

ção em ret rica; ironia; anástrofe; alegoria”  de invertere, “virar; voltar do avesso; revolver; der-

rubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no Século XIX. A palavra existencial proce-

de do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”  de existere, “aparecer; nascer; deixar-se 

ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter exist ncia real”. Surgiu no Século XIX. O elemento 

de composição gino provém do idioma Grego, gyné, “mulher; f mea”. O termo somática deriva 

do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. 

Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Invéxis aplicada pela mulher. 2.  Inversão existencial feminina.  

3.  Inversão existencial ginossomática.  

Neologia. As 3 expressões compostas invéxis ginossomática, invéxis ginossomática pre-

paratória e invéxis ginossomática executiva são neologismos técnicos da Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Recéxis ginossomática. 2.  Invéxis androssomática. 3.  Feminismo. 

Estrangeirismologia: o strong profile feminino; o upgrade da vida ginossomática; a in-

versora vivenciando diuturnamente o locus interno; a atenção da jovem lúcida quanto ao timing 

para a aplicação da invéxis; a melhoria do megacurriculum vitae desde a juventude. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à otimização máxima da vida intrafísica ginossomática. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares contributivos ao tema: – Invéxis: 

dinamização evolutiva. Invéxis significa liberdade. 

Ortopensatologia. Eis, duas ortopensatas, em ordem alfabética, relativas ao tema: 

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

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

2.  “Invéxis. A invéxis é muito importante porque a juventude somente volta em outro 

soma”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexologia; os pensenes referentes ao Curso 

Intermissivo (CI); a prática do registro diário da autopensenidade; os ginopensenes; a ginopense-

nidade; os pensenes ginossomáticos acolhedores e assistenciais; os pensenes ginossomáticos auto-

libertadores; a invexopensenidade qualificando a ginopensenidade; o pensene maduro e assisten-

cial da jovem inversora; a evitação dos pensenes de autocobrança excessiva na juventude; a linea-

ridade pensênica exercitada na técnica da invéxis; a assinatura pensênica invexológica; o pensene 

da inversora carregado no pen; a antivitimização pensênica; a antimanipulação pensênica; a orto-

pensenização permeando a invéxis ginossomática. 

 

Fatologia: a invéxis ginossomática; a prática da inversão existencial pela mulher; os cui-

dados e manutenções do soma feminino; a alimentação saudável voltada à saúde da mulher; os 

exercícios físicos diários evitando o aumento patológico do peso corporal; o registro mensal do 

fluxo menstrual pela inversora, visando autoconhecimento somático; a consulta semestral ou anu-

al da inversora ao ginecologista; o sobrepairamento quanto à tensão pré menstrual (TPM); o uso 
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regular, ininterrupto e controlado pela inversora, de métodos contraceptivos compatíveis à própria 

saúde; a antimaternidade cosmoética; o antimatriarcado; a velhice sem filhos e netos; a invéxis gi-

nossomática desbancando comportamentos antievolutivos; a antiburca; a antiinfinbulação; a anti-

ssubjugação; a antimanipulação; a antivitimização; a antissedução; o antiinfantilismo ginossomá-

tico; a valorização da beleza interior; a acuidade estética em prol da assistencialidade; a força pre-

sencial homeostática feminina; os autocuidados sem “frescuras”; a prática da inteligência evoluti-

va (IE); a invéxis na condição de estratégia libertadora do porão consciencial; a evitação da autex-

posição ginossomática vexaminosa nas redes sociais; a superação dos tradicionalismos; a evitação 

das festas de debutantes, do casamento convencional e do chá de panelas; o uso do autodiscerni-

mento nas tomadas de decisões; o maxiplanejamento invexológico feminino voltado à prática da 

liberdade interassistencial; o exclusivismo proexológico; a vida dedicada à produção de gescons; 

a jovem inversora empenhada à estruturação da biblioteca pessoal; o primeiro livro gesconológico 

publicado antes dos 35 anos de idade; as tarefas mentaissomáticas favorecendo a intelectualidade; 

a prática da tridotação consciencial na invéxis ginossomática; o Grupo de Inversores Existenciais 

(Grinvex) liderado por inversora; a decisão assertiva da carreira profissional antes dos 20 anos de 

idade; o exercício da liderança ginossomática no âmbito profissional; a conquista do pé-de-meia 

pela inversora aos 40 anos; a autonomia ginossomática; a invéxis ginossomática como primeiro 

exercício qualificador para a Pré-Intermissiologia; a desperticidade como a cereja do bolo na prá-

tica da invéxis ginossomática; a fixação pró-evolutiva da consciência na intrafisicalidade; o com-

pletismo existencial. 

 

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

energética do soma feminino; a evitação da labilidade parapsíquica na juventude; a ectoplasmia 

feminina; as exteriorizações energéticas podendo ser potencializadas a partir do útero; as doações 

energéticas acolhedoras; a prática da tenepes iniciada pela inversora, ainda na fase preparatória da 

proéxis; o desenvolvimento maduro, desde adolescência, do parapsiquismo ginossomático;  

a condição da mulher inversora sendo a cabeça energética da dupla evolutiva (DE); as movimen-

tações energéticas no cardiochacra, evitando o descontrole emocional; a absorção das energias 

imanentes a fim de equilibrar e revitalizar o soma feminino. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo invéxis–maturidade consciencial; o sinergismo autodi-

datismo–intelectualidade desenvolvida; o sinergismo ginossoma-ectoplastia; o sinergismo femi-

nilidade-assistencialidade; o sinergismo invéxis ginossomática–desperticidade ginossomática;  

o sinergismo antimaternidade–acolhimento megafraterno. 

Principiologia: o princípio do equilíbrio holossomático; o princípio da Autorganizacio-

logia; o princípio da liberdade interassistencial; o princípio da antivitimização; o princípio da 

coerência intermissiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autorrespon-

sabilidade perante o compléxis, independentemente do gênero. 

Codigologia: o código paragenético (paraDNA) facilitando a inversora quanto à aplica-

ção da invéxis; o código de prioridades pessoais (CPP); o código pessoal de Cosmoética (CPC) 

balizando escolhas proexológicas; o código duplista de Cosmoética (CDC) enriquecendo o du-

plismo invexológico. 

Teoriologia: as teorias referentes ao contexto histórico da mulher, desde a Antiguidade; 

a teoria dos Cursos Intermissivos; a teoria das inversões conscienciais; a teoria da inteligência  

evolutiva; a teoria da antimaternidade cosmoética; a teoria da proéxis; a teoria do compléxis. 

Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica do maxiplanejamento invexoló-

gico; a técnica do conscienciograma; a técnica da intensificação dos trabalhos energéticos no 

período pré-menstrual, minimizando os efeitos da tensão pré-menstrual (TPM); a técnica da ex-

teriorização das energias a partir do umbilicochacra; a técnica da autorreflexão de 5 horas, au-

xiliando a jovem inversora na tomada de decisões; a técnica da conscin-cobaia invexológica;  

a técnica da aceitação pessoal. 
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Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico na Associação Internacional de In-

versão Existencial (ASSINVÉXIS). 

Laboratoriologia: as facetas femininas do laboratório da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológi-

co da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o labora-

tório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da Inter-

assistenciologia; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia;  

o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito libertador da invéxis no comportamento feminino; o efeito motiva-

dor das conquistas diárias, visando o cumprimento da proéxis; o efeito halo da interassistenciali-

dade; o efeito mentalsomático do autodidatismo precoce perante manifestação feminina; os efei-

tos benéficos da invéxis ginossomática na acalmia dos emocionalismos inúteis; a vida planejada 

produzindo efeitos profiláticos na proéxis da inversora; o efeito evolutivo da holomaturidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses intermissivas consolidadas por meio das vivências 

multidimensionais. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo invexológico; a evitação do 

ciclo mãe-avó; o ciclo das faixas etárias balizando as conquistas proexológicas da mulher inver-

sora; o controle do ciclo menstrual; o ciclo autorado–autorrevezamento seriexológico; o ciclo gi-

nossoma-androssoma. 

Enumerologia: o autocriticismo da inversora; o autoparapsiquismo da inversora; o te-

nepessismo da inversora; o autorado da inversora; o epicentrismo da inversora; a desperticidade 

da inversora; o completismo da inversora. 

Binomiologia: o exercício diuturno do binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação Curso Intermissivo–invéxis; a interação inversora‒amparo 

de função; a interação invéxis ginossomática–equilíbrio emocional; a interação Ginossomatolo-

gia-Assistenciologia; a interação dedicação invexológica‒exclusivismo proexológico; a interação 

inversão‒autorado gesconológico. 

Crescendologia: o crescendo menina-mulher; o crescendo tempo de semear da Profila-

xia–tempo de colher da Longevidade; o crescendo competitividade-assistencialidade a todas as 

mulheres; o crescendo antecipação evolutiva‒nulificação da ansiedade; o crescendo coordena-

dora do Grinvex‒coordenadora de Instituição Conscienciocêntrica (IC); o crescendo gescon-me-

gagescon; o crescendo maxiplanejamento-compléxis.  

Trinomiologia: o trinômio Curso Intermissivo–invéxis–compléxis; o desenvolvimento 

do trinômio intelectualidade-comunicabilidade-parapsiquismo; o trinômio meta-autesforço-con-

quista; o trinômio vivência-compilação-escrita; a vivência do trinômio acolhimento-orientação- 

-encaminhamento; o trinômio singularidades-feminilidade-assistencialidade; o trinômio refletir- 

-discernir-agir. 

Polinomiologia: o polinômio intermissivista-autora-invexóloga-desperta-completista. 

Antagonismologia: o antagonismo porão consciencial / invéxis ginossomática; o anta-

gonismo selfie / autoimagem realista; o antagonismo ficação / duplismo; o antagonismo estética 

sedutora / estética assistencial; o antagonismo gesson / gescon; o antagonismo trintona canguru 

/ vintona independente; o antagonismo mulher infantilizada / jovem madura. 

Paradoxologia: o paradoxo de a invéxis ginossomática priorizar a gestação conscienci-

al em soma projetado para a gestação humana. 

Politicologia: a invexocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a assistencio-

cracia; a tecnocracia; a proexocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço rumo ao completismo existencial; a lei de causa  

e efeito permeando as vivências da inversora; a lei Maria da Penha auxiliando na proteção da 

mulher. 
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Filiologia: a ginofilia; a invexofilia; a proexofilia; a neofilia; a criticofilia; a cosmoetico-

filia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a androfobia; a cacorrafiofobia; a tecnofobia; a espectrofobia; a projeciofo-

bia; a neofobia; a tanatofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome de Cinderela; a superação da síndrome de Poli-

ana; a autoconfiança da inversora eliminando a síndrome do patinho feio; a invéxis auxiliando  

a jovem na profilaxia da síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a eliminação da mania de tirar selfies a todo momento, evitando autexposi-

ção desnecessária; o descarte da mania de se embelezar para ter aprovação das amigas; a supera-

ção da mania de achar-se feia e gorda, prejudicando o desempenho proexológico; a evitação da 

mania de vitimizar-se apenas pelo fato de ser mulher (sexo frágil). 

Holotecologia: a ginoteca; a invexoteca; a parapsicoteca; a interassistencioteca; a serie-

xoteca; a cosmoeticoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Intrafisicologia; a Ginossomatologia; a Fisiologia; 

a Paratecnologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Despertologia; 

a Maxiproexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin autorretrocognitora inata; a conscin intermissi-

vista; a conscin interassistencial; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin enciclopedista;  

a minipeça interassistencial. 

 

Masculinologia: o inversor existencial; o pai da inversora; o irmão da inversora; o du-

plista; o duplólogo; o invexólogo; o docente em Invexologia; o exemplarista; o agente retrocogni-

tor inato; o atacadista proexológico; o parapercepciologista; o voluntário da Conscienciologia;  

o tenepessista; o autor; o enciclopedista; o tocador de obra; o homem de ação; o epicon lúcido;  

o evoluciólogo; o completista. 

 

Femininologia: a inversora existencial; a mãe da inversora; a irmã da inversora; a du-

plista; a duplóloga; a invexóloga; a docente em Invexologia; a exemplarista; a agente retrocogni-

tora inata; a atacadista proexológica; a parapercepciologista; a voluntária da Conscienciologia;  

a tenepessista; a autora; a enciclopedista; a tocadora de obra; a mulher de ação; a epicon lúcida;  

o evoluciólogo; o completista; a propositora da enfermagem Florence Nightingale (1820–910). 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens adolescens; o Homo sapiens 

interassistentialis; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens in-

vexologus; o Homo sapiens autolucidens; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: invéxis ginossomática preparatória = a da jovem até 35 anos de idade 

cronológica, na fase de estruturação e preparação da vida intrafísica; invéxis ginossomática 

executiva = a da mulher veterana na prática da invéxis, acima de 35 anos de idade cronológica, re-

alizando com sucesso a programação existencial. 

 

Culturologia: a cultura da inteligência evolutiva; a cultura do desenvolvimento da inte-

lectualidade desde a adolescência; a cultura de sobrepairar os pecadilhos da mocidade; a cultu-

ra da antimaternidade; a cultura da produção de gescons desde a juventude; a cultura do com-

pléxis; a cultura da Invexologia; o posicionamento contra a indústria cultural ginossomática. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13500 

Posturas. Consoante a Invexologia, eis por exemplo, em ordem alfabética, 10 posturas 

passíveis de serem evitadas e 10 posturas possíveis de serem priorizadas na aplicação da invéxis 

ginossomática pela jovem interessada: 

 

A.  Evitações. 

01.  Carência. O ato de a jovem submeter-se a relacionamentos intraconscienciais con-

turbados e doentios, devido à carência e medo de ficar sozinha. Exemplo: sustentar relaciona-

mento afetivo-sexual com base no ciúme, intrigas e provas de amor inconsequentes, levando o ca-

sal ao término, por vezes, nada amigável. Existem amores tóxicos.  

02.  Conivência. O ato de a jovem se acumpliciar perante posturas a serem evitadas na 

inversão existencial, pelo fato de não querer perder a amizade ou decepcionar. Exemplo: ajudar  

a amiga financeiramente para a prática do aborto, sendo conivente com o impedimento do nasci-

mento da conscin-feto. Evitemos acumpliciamentos anticosmoéticos. 

03.  Dependência. O ato de a jovem ter posturas condizentes com a lei do menor esfor-

ço, utilizando justificativas falaciosas para tais comportamentos. Exemplo: assinar em cartório 

união estável com intuito de preservar o direito ao plano de saúde, o carro e apartamento 

comprado a 2, ocasionando a perda da invéxis. Dependência gera castração. 

04.  Desorganização. O ato de a jovem se desorganizar e tomar atitudes desesperadas 

para minimizar os impactos de tal ato. Exemplo: ingerir a pílula do dia seguinte, devido sexo sem 

camisinha ou método contraceptivo regular, revelando o ápice da falta de priorização proexológi-

ca no contexto da invéxis. Inconsequência proexológica estagna.  

05.  Dispersão. O ato de a jovem dispersar-se facilmente com os estímulos ininterruptos 

da vida humana moderna. Exemplo: comprometer-se com a escrita ou estudo sobre determinado 

tema tarístico, porém não conseguindo produzir pois, a cada 10 minutos, necessita entrar nas re-

des sociais ou verificar mensagens no celular, desconectando-se a cada instante com o amparo de 

função. Concentração evita dispersão. 

06.  Fraqueza. O ato de a jovem permitir-se contrair dívidas financeiras e restrição da li-

berdade de atuação. Exemplo: formar sociedade empresarial anticosmoética com parente ou ami-

go e reter lucros financeiros como prêmio de consolação ou ganho secundário. Posicionamento 

débil fragiliza. 

07.  Ingenuidade. O ato de a jovem, por ingenuidade, confiar a própria intimidade a pes-

soas pouco conhecidas. Exemplo: ser fotografada nua pelo primeiro namorado, com intuito de 

registrar o momento e após discussão, o rapaz publicar foto da jovem na Internet, ocorrendo 

assédio devido à evocação sexual, resultando na perda da invéxis. Exibicionismo gera assédio.  

08.  Manipulação. O ato de a jovem ter comportamento infantilizado e frágil, utilizando 

manipulação para conseguir o desejado. Exemplo: infantilizar a voz ao falar com o pai ou namo-

rado, fazendo o papel de desprotegida. Tal postura mostra profissionalismo no ato de vampirizar  

e manipular pessoas carentes. Manipulação gera interprisão. 

09.  Minimização. O ato de a jovem minimizar as consequências das decisões, utili-

zando o lema: só hoje. Exemplo: acompanhar a amiga desejosa por saltar de asa delta e, devido  

o incentivo alheio, também saltar e perder a vida, ocasionando suicídio culposo e perda da proé-

xis. Riscomania: decisão suicida.  

10.  Transtornos. O ato de a jovem sustentar transtornos psicológicos e psiquiátricos, 

sem acompanhamento profissional, justificando tal problema com assédio extrafísico ou alteração 

hormonal. Exemplo: recusar-se a procurar ajuda profissional, após apresentar transtorno bipolar, 

por vergonha ou falta de conhecimento, acreditando ser o próprio desequilíbrio em função da 

TPM ou labilidade parapsíquica. Autoimagem distorcida adoece. 

 

B.  Priorizações. 

01.  Autoafeto. O ato de a jovem priorizar o autoafeto, tornando-se melhor amiga de si 

mesma. Exemplo: não pensar mal de si mesma, evitando autocobrança excessiva mesmo quando 

errar. O melhor é corrigir o erro, aprender com a experiência e seguir em frente. Despojamento  

evolutivo edifica. 
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02.  Autopreservação. O ato de a jovem priorizar a autopreservação com o intuito de 

não expor a própria imagem de maneira ingênua ou exibicionista, evitando vampirizações. Exem-

plo: evitar decotes exagerados e fotos expostas nas redes sociais. O mais inteligente é utilizar  

a autoimagem estrategicamente para a construção da tares. Invéxis é autopreservação.  

03.  Coragem. O ato de a jovem priorizar os autenfrentamentos diários dos próprios tra-

fares, objetivando a maturidade consciencial. Exemplo: construir o código pessoal de Cosmoéti-

ca, contendo cláusulas dinâmicas e práticas para a superação dos trafares pessoais. Dinamismo 

evolutivo constrói. 

04.  Egocídio. O ato de a jovem priorizar o egocídio a favor da interassistência sem espe-

rar nada em troca. Exemplo: assumir o papel de exemplarista, mesmo sem haver reconhecimento 

externo pelo trabalho realizado. Autocerteza tarística esclarece. 

05.  Equilíbrio. O ato de a jovem priorizar o equilíbrio holossomático, elevando aos 

poucos, o próprio patamar evolutivo. Exemplo: cuidar do holossoma a partir da boa alimentação, 

exercício físico, rotina de trabalhos energéticos, equilíbrio das emoções e desenvolvimento inte-

lectual. Autocuidado: priorização inteligente. 

06.  Expertise. O ato de a jovem priorizar o desenvolvimento da expertise evolutiva, es-

colhendo lucidamente em quem confiar, onde se expor e como agir perante as situações cotidia-

nas. Exemplo: observar o ambiente, escaneando multidimensionalmente a situação. Discernimen-

to parapsíquico exemplifica. 

07.  Interdependência. O ato de a jovem priorizar a interdependência evolutiva, tornan-

do-se responsável pelos próprios atos e tirando proveito da convivência com as outras pessoas. 

Exemplo: evitar pedir permissão aos pais e amigos para evoluir. Sejamos autônomos evolutivos. 

08.  Organização. O ato de a jovem priorizar a autorganização, facilitando o cumpri-

mento de tarefas a serem levadas de eito, sem sofrimento, angústia ou ansiedade. Exemplo: con-

seguir, concomitantemente, estudar, trabalhar, namorar, cuidar da saúde, voluntariar, itinerar, es-

crever e divertir-se, levando as tarefas com bem-estar, soltura energética e leveza. Autorganiza- 

ciologia: megadesafio invexológico. 

09.  Posicionamento. O ato de a jovem priorizar a materialização das autoneoideias 

intermissivas evolutivas, por vezes indo contra o pensamento patológico da Sociedade Intrafísica  

e a favor da própria natureza intermissiva positiva. Exemplo: dizer não, utilizando de sinceridade 

íntima cosmoética, ao casamento tradicional, maternidade e outros tradicionalismos, que aos  

olhos dos outros, torna a jovem “ser de outro planeta”. Posicionamento gera responsabilidade. 

10.  Valorização. O ato de a jovem priorizar o valor dos próprios trabalhos assistenciais 

na condição de minipeça do maximecanismo evolutivo. Exemplo: evitar acidentes de percurso, 

não se expondo às situações de risco. O trabalho de única consciência assistencial vale mais em 

relação a 1.000 consciências inúteis. Autovalorização: cláusula pétrea. 

 

Leveza. A vida planejada flui conforme a consciência quer. Na invéxis, a jovem pode 

minimizar ansiosismos e incertezas, levando a vida de maneira mais leve, pois os caminhos a se-

rem percorridos foram escolhidos por ela mesma, a partir do investimento na autopesquisa, no de-

senvolvimento parapsíquico lúcido e no autodiscernimento. Inexiste invéxis monodimensional. 

Liberdade. A opção sincera pela aplicação da técnica da invéxis, proporciona liberdade 

cosmoética e evolutiva, pautando as escolhas pessoais exclusivamente para o completismo exis-

tencial. A jovem lúcida pode aproveitar tal oportunidade inigualável para melhorar o autodesem-

penho consciencial escolhendo caminhos diferentes de todos os já vivenciados em vidas pre-

gressas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a invéxis ginossomática, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Autexclusivismo  inversivo:  Autoinvexometrologia;  Homeostático. 

04.  Autoridade  feminina  cosmoética:  Ginossomatologia;  Homeostático. 

05.  Binômio  invéxis-Conscienciometria:  Invexologia;  Homeostático. 

06.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

07.  Crescendo  invéxis-desperticidade:  Evoluciologia;  Homeostático.  

08.  Duplismo  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

09.  Intelectualidade  ginossomática:  Holomaturologia;  Neutro. 

10.  Manutenção  da  invéxis:  Invexologia;  Homeostático. 

11.  Maxiplanejamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

12.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

13.  Postura  antinvéxis:  Antinvexologia;  Nosográfico. 

14.  Propulsor  da  invéxis:  Invexometrologia;  Homeostático. 

15.  Sábia:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 

A  INVÉXIS  GINOSSOMÁTICA  DEMARCA  AUTOPOSICIO-
NAMENTO  DA  MULHER  FRENTE  À  AUTOPRIORIDADE  TA-
RÍSTICA  LIBERTADORA.  TAL  OPÇÃO  REPRESENTA  O  FIM  

DAS  AUTOSSUBMISSÕES  CASTRADORAS  DO  GINOSSOMA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já listou os ganhos obtidos até o momento,  

a partir da aplicação prática da técnica da invéxis? Tais ganhos melhoraram a performance ginos-

somática pessoal ou da duplista? 

 
Bibliografia  Específica: 
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I N V E X O F O B I A  
( A N T I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A invexofobia é a reação exagerada de medo ou aversão explícita, consci-

ente ou não, perante determinada vivência da técnica da inversão existencial (invéxis). 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo inversão vem do idioma Latim, inversio, “inversão; transposição 

em ret rica; ironia; anástrofe; alegoria”  de invertere, “virar; voltar do avesso; revolver; derrubar; 

deitar abaixo; inverter; transtornar”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo existencial deriva do 

mesmo idioma Latim, existentialis, “existencial”. Apareceu no mesmo Século XIX. O elemento 

de composição fobia procede também do idioma Grego, phóbos, “ação de horrorizar; amedrontar; 

dar medo”  através do idioma Franc s  phobie, “medo exagerado”. 

Sinonimologia: 1.  Medo excessivo da invéxis. 2.  Aversão à técnica da invéxis.  

3.  Apriorismose antinvexológica. 

Neologia. O vocábulo invexofobia e as duas expressões compostas invexofobia mínima  

e invexofobia máxima são neologismos técnicos da Antinvexologia. 

Antonimologia: 1.  Invexofilia. 2.  Afinidade invexológica. 3.  Proexofilia inversiva.  

4.  Coragem evolutiva. 

Estrangeirismologia: a falta de feedback quanto à técnica da invéxis; o leave me alone 

para a invéxis; a falta de know-how evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Priorologia Invexológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal temeroso quanto à invéxis; os pensenes confluen-

tes ao holopensene humano massificado da Socin Patológica; os pensenes norteados pelo porão 

consciencial; a resistência aos invexopensenes; a falta da invexopensenidade; a aversão aos rece-

xopensenes; a escassez da recexopensenidade; os antipensenes quanto às técnicas evolutivas. 

 

Fatologia: o receio de assumir a maturidade interassistencial desde a juventude; a aver-

são ao planejamento das mudanças pessoais; a apriorismose quanto ao perfil precoce do inversor; 

a idealização da invéxis; a confusão entre a técnica invexológica e o aplicante; a suposição fanta-

sista de comportamentos e sentimentos do inversor; a falta de posicionamento quanto à invéxis;  

a aposentadoria prematura da invéxis; a baixa autestima dificultando a aplicação da técnica da 

invéxis; a inabilidade em lidar com o porão consciencial; a pusilanimidade evolutiva; a perda da 

oportunidade de aplicação da técnica da invéxis gerando autorressentimento no intermissivista in-

cauto; a pueril rotulação dos inversores; o apriorismo acerca do comportamento do inversor; a re-

cusa em abrir mão do hedonismo para suar a camisa; o constrangimento da pessoa temerosa em 

relação à técnica, frente às conquistas do inversor existencial; a desinformação quanto à utilidade 

da técnica; a omissão deficitária quanto à invéxis; o despreparo na autossuperação das imaturida-

des; a autofrustração perante os desempenhos evolutivos alheios; a postura de queixa em relação 

à invéxis e a inércia na aplicação das técnicas evolutivas; a falta de interassistência entre reciclan-

tes e inversores; o senso de imediatismo do intermissivista desfavorecendo a invexibilidade; a an-

siedade omissiva  perante a invéxis; a postura de apoiar a invéxis, mas não participar das ativida-

des; a saída da raia da invéxis para morrer na praia do comodismo; a superação das coleiras do 

ego rumo ao cumprimento da maxiproéxis grupal; a pesquisa participativa nas técnicas evoluti-

vas; o debate crítico e aberto da invéxis; a criação de neoverpons invexológicas; os cursos For-

mação do Invexólogo, Teoria e Prática da Inversão Existencial, Prática da Tridotação na Invéxis  
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e Currículo do Inversor Existencial (ASSINVÉXIS); o fato de a técnica da maturidade desde  

a juventude ser das mais avançadas da dimensão intrafísica e ainda pouco compreendida. 

 

Parafatologia: a falta da vivência do estado vibracional (EV) profilático; as companhias 

extrafísicas consentidas nas posturas existenciais medíocres; as conexões baratrosféricas inspira-

das pelo porão consciencial; a pressão extrafísica dos assediadores contrários aos holopensenes 

evolutivos; o paracotoveloma perante o extrapolacionismo evolutivo do inversor; a amparabilida-

de avançada da técnica da invéxis. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico conscin autocorrupta–conscin antagônica  

à invéxis; o sinergismo patológico pressões mesológicas–pusilanimidade; o sinergismo nosográ-

fico dificuldade–má vontade; o sinergismo patopensênico irracionalidade-irreflexão; o sinergis-

mo regressivo desaceleração evolutiva–incompléxis; o sinergismo patológico despriorização- 

-desregramento; o sinergismo subcerebralidade-autassedialidade; o sinergismo invéxis-recéxis; 

o sinergismo autovivência-autodescoberta; o sinergismo autocorreção-autopacificação; o siner-

gismo entre os aplicadores de técnicas evolutivas. 

Principiologia: o princípio autocorrupto de “se eu n o posso ninguém pode”; o uso 

precipitado por parte do jovem intermissivista do princípio “isso n o é para mim”. 

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

(CGC) aplicado às técnicas evolutivas; o código patológico do silêncio nos debates, evitando os 

enfrentamentos do autoposicionamento. 

Teoriologia: a teoria do porão consciencial; a teoria da mesméxis; a teoria do subnível 

evolutivo; a teoria da evolução consciente; a teoria (1%) e a autexperiência (99%) da Teaticolo-

gia; a necessidade de maior compreensão da teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria das 

verdades relativas de ponta (verpons) da Conscienciologia; a teoria e prática dos Cursos Inter-

missivos (CI). 

Tecnologia: a técnica da invéxis; a banana technique mal aplicada; o ato de jogar a to-

alha desistindo das técnicas evolutivas; a superação da invexofobia através da técnica da dessen-

sibilização progressiva; a técnica da chapa quente; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica, 

promovendo aceleração evolutiva; a omissão deficitária quanto à tecnologia invexológica de duas 

décadas de invéxis; a técnica da tábula rasa; a técnica da Autoinvexometria. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoinvexometrologia; o labora-

tório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labora-

tório conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o labo-

ratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da diferencia-

ção pensênica; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório consciencioló-

gico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Invexólogos; o Colégio Invisível da Cosmoética;  

o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisí-

vel da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Pes-

quisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia. 

Efeitologia: o efeito da desinformação quanto à Invexologia; o efeito da invexofobia fa-

vorecendo a antigrupalidade; o efeito do distanciamento entre os inversores existenciais; o efeito 

de jogar no time de assediadores; o efeito da invexofilia na interassistencialidade; o efeito da 

sustentação da convivialidade sadia; o efeito da invexofilia nos exemplarismos interconscien-

ciais; o efeito cascata, homeostático, da convivialidade harmônica. 

Neossinapsologia: a ausência de neossinapses sustentadoras da inteligência evolutiva;  

a necessidade de neossinapses para eliminar os equívocos quanto à invéxis; as neossinapses ori-

undas da recuperação de cons magnos; a aquisição de neossinapses necessárias ao maxiplaneja-

mento invexológico; a busca de neossinapses interassistenciais; a aquisição de neossinapses na 

tares invexológica. 
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Ciclologia: o ciclo negativo medo-repulsa; a necessidade de término do ciclo algoz-víti-

ma; o ciclo ilusão-desilusão; o ciclo inevitável das reconciliações interconscienciais; o ciclo in-

compreensão da técnica da invéxis–não aplicação. 

Enumerologia: a invexofobia grupal; a invexofobia induzida; a invexofobia institucional; 

a invexofobia explícita; a invexofobia silenciosa; a invexofobia profissional; a invexofobia imobi-

lizadora. 

Binomiologia: a necessidade do binômio admiração-discordância; o binômio medo-re-

pulsa; o binômio diálogo-desinibição (DD) auxiliar na superação das fobias. 

Interaciologia: a interação ignorância-apriorismose-fobia. 

Crescendologia: o crescendo invexofobia-experimentação-autossuperação-invexofilia. 

Trinomiologia: o trinômio atecnicidade evolutiva–pusilanimidade nos desafios–estag-

nação pessoal; o trinômio triatlético inversor-tenepessista-epicon. 

Polinomiologia: o polinômio nosográfico invexofobia-recexofobia-proexofobia-evoluci-

ofobia. 

Antagonismologia: o antagonismo estudo vivencial da invéxis / achismos na invéxis;  

o antagonismo profundidade / superficialidade na invéxis; o antagonismo autointolerância / hete-

rointolerância; o antagonismo atitudes antiproéxis / atitudes pró-compléxis; o antagonismo atra-

ção / repulsa; o antagonismo abertismo / fechadismo. 

Paradoxologia: o paradoxo do inversor invexofóbico; o paradoxo da Era da Fartura de 

recursos disponíveis ao inversor dificultar a aplicação da técnica da invéxis. 

Politicologia: as políticas de autexclusão da invéxis; as políticas de heterexclusão da in-

véxis; a egocracia; a invexocracia. 

Legislogia: a importância da lei do maior esforço na autopesquisa das técnicas evolu-

tivas. 

Filiologia: a invexofilia; a recexofilia; a neofilia; a reeducaciofilia; a debatofilia; a auto-

criticofilia; a priorofilia; a heuristicofilia; a logicofilia; a xenofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a invexofobia; a recexofobia; a fracassofobia; o travão da evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização existencial; a síndrome da apriorismose; 

a sindrome da distorção da realidade. 

Maniologia: a apriorismomania; a autassediomania; a fracassomania; a mania de defen-

der maus hábitos pessoais. 

Mitologia: o mito do inversor perfeito; o mito do fim da raça humana pela técnica da 

antimaternidade sadia; o mito da invéxis inalcançável; o mito da invéxis garantindo o compléxis. 

Holotecologia: a invexoteca; a recexoteca; a patopensenoteca; a traforoteca; a trafaro-

teca; a convivioteca; a criticoteca; a fobioteca; a conflitoteca; a mitoteca; a regressoteca; a tecno-

teca. 

Interdisciplinologia: a Antinvexologia; a Parapatologia; a Recexologia; a Intrafisicolo-

gia; a Proexologia; a Conviviologia; a Autenganologia; a Antiproexologia; a Sociologia; a Auto-

discernimentologia; a Refutaciologia; a Evoluciologia; a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin frustrada; a cons-

cin hedonista; a conscin eletronótica; a conscin minidissidente; a conscin invexofóbica. 

 

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

o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciôme-

tra; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o macrossômata; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o re-

ciclante existencial invexofóbico; o invexólogo; o inversor existencial; o inversor existencial in-

vexofóbico; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o antepassado de si mesmo; o sistemata; o tertu-

liano; o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o tocador de obra; o homem de ação; o des-

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

a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a conscienciômetra; 

a consciencioterapeuta; a evoluciente; a macrossômata; a duplista; a duplóloga; a proexista; a pro-

exóloga; a reeducadora; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a reci-

clante existencial invexofóbica; a invexóloga; a inversora existencial; a inversora existencial inve-

xofóbica; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a antepassada de si mesma; a sistemata; a tertu-

liana; a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a tocadora de obra; a mulher de ação; a des-

somante. 

 

Hominologia: o Homo sapiens proexophobicus; o Homo sapiens pseudocriticus; o Ho-

mo sapiens vulgaris; o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo sa-

piens credulus; o Homo sapiens neophobicus; o Homo sapiens frustratus; o Homo sapiens suges-

tionabilis; o Homo sapiens competitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: invexofobia mínima = o desconforto frente ao inversor existencial; inve-

xofobia máxima = a aversão crassa frente à técnica da invéxis. 

 

Culturologia: a cultura de massa; a cultura do combate à maturidade na juventude;  

a cultura da superficialidade informativa; a cultura da omissão deficitária quanto à invéxis;  

a cultura da invexofobia na Socin Patológica. 

 

Caracterologia. À luz da Invexologia, eis, listadas na ordem alfabética, 9 temáticas, or-

ganizadas em torno de especialidades conscienciológicas, entre homeostáticas e nosográficas, re-

levantes ao debate e compreensão do temor à inversão existencial: 

1.  Antimaternologia: a visão romântica acerca do fim da espécie humana; a concepção 

limitada quanto a ser egoísmo a ausência de filhos; a visão equivocada da massificação da anti-

maternidade com a divulgação da invéxis. 

2.  Duplologia: a quebra da tradição familiar; a imersão no holopensene milenar do casa-

mento; os favores inseridos na união formal trocados pelos padrões inversivos; o medo da oposi-

ção quanto   “quebra de conduta”. 

3.  Errologia: os erros dos inversores na fase inicial da vida; a estigmatização e / ou va-

lorização do erro alheio; o trafar pessoal do inversor estendido a outros aplicantes da técnica. 

4.  Escapismologia: a confusão entre trauma e / ou autoculpa pelo aborto, com a autex-

clusão e o escapismo frente à técnica da invéxis. 

5.  Evoluciologia: a expectativa errônea de exigir maturidade além do nível evolutivo al-

cançado pelo inversor. 

6.  Holomaturologia: a impaciência e a insegurança próprias da imaturidade do aplica-

dor da técnica da invéxis; o medo de assumir posturas maduras e reponsabilidades. 

7.  Intermissiologia: o intermissivista inadaptado; a falta de coragem para assumir  

o Curso Intermissivo. 

8.  Omissiologia: a não assunção do próprio planejamento evolutivo da vida; a falta de 

despojamento para candidatar-se à conscin-cobaia frente às técnicas evolutivas; a omissão em 

participar da construção da Invexologia. 

9.  Priorologia: o equívoco de não dispor de tempo para a proéxis; as amarras da vida 

humana tolhendo a liberdade para escolhas prioritárias; a dispersividade imperando nas atividades 

cotidianas; o medo imobilizador de errar no foco da priorização evolutiva. 

 

Profilaxia. A prevenção aos comportamentos invexofóbicos inicia pela apropriação dos 

fundamentos da Invexologia e o aprendizado teático na vivência da tecnologia evolutiva disponí-

vel, de modo autocrítico, interassistencial e cosmoético. 
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Autodeterminologia. A conquista da invexofilia, na prática, está associada, por exemplo, 

às 6 ações sugeridas, indexadas na ordem alfabética: 

1.  Assistir. Tornar-se interassistente em todas as oportunidades convivenciais. 

2.  Conhecer. Procurar o Serviço de Apoio ao Inversor Existencial (ASSINVÉXIS), bus-

cando orientação quanto à técnica. 

3.  Construir. Voluntariar ativamente na construção do Campus de Invexologia, qualifi-

cando-se no acolhimento aos interessados na invéxis. 

4.  Debater. Refletir e argumentar publicamente sobre os temas da invéxis. 

5.  Redigir. Pesquisar temas e escrever textos relacionados à técnica da invéxis. 

6.  Vincular. Estabelecer parcerias evolutivas entre os aplicantes da técnica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Ansiedade  omissiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

05.  Decidofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Diletantismo  antievolutivo:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

07.  Ignorantismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Inversor  intelectual:  Invexometrologia;  Homeostático. 

09.  Invexopensene:  Materpensenologia;  Homeostático. 

10.  Megafocalização  precoce:  Invexologia;  Homeostático. 

11.  Neofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Perfilologia  invexológica:  Invexometrologia;  Neutro. 

13.  Propulsor  da  invéxis:  Invexometrologia;  Homeostático. 

14.  Tanatofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Xenofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  INVEXOFOBIA  É  PARAPATOLOGIA  ESTAGNANTE,  IRRA- 
CIONAL  E  ANTICOMPLÉXIS.  EXIGE  A  AUTOSSUPERAÇÃO  

URGENTE  ATRAVÉS  DAS  AUTORREFLEXÕES  E  AUTORRE- 
CICLAGENS  INDISPENSÁVEIS  RUMO  À  DESPERTICIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda sofre de autodesorganização e desprioriza-

ção crônicas em relação à tecnicidade autevolutiva? Padece de invexofobia? Em qual grau? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; glos. 

155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 

páginas 50 a 52, 56 a 58, 63 e 65 a 67. 
2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; Revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.058 p.; 24 se-

ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 mi-

crobiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. 
Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; 

páginas 675 a 679. 
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3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 

28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 689, 690, 692, 693, 
697, 699 e 701. 

 

M. T. A. 
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I N V E X O G E R A Ç Ã O  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A invexogeração é o conjunto de inversores, colegas de Curso Intermisivo 

(CI), ressomados em determinado período de tempo, geralmente década, identificada por meio de 

fatos, eventos ou gestações invexológicas realizadas, contribuindo para o desenvolvimento teático 

da Ciência Invexologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo inversão vem do idioma Latim, inversio, “inversão; transposição 

em ret rica; ironia; anástrofe; alegoria”  de invertere, “virar; voltar do avesso; revolver; derrubar; 

deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no Século XIX. O vocábulo existencial deriva do 

idioma Latim Tardio, existencialis, “existencial; relativo ao aparecimento”  de existere, “aparecer; 

nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter exist ncia real”. Surgiu também 

no Século XIX. A palavra geração procede do idioma Latim, generatio, “geração; reprodução 

(das espécies); raça; fam lia; genealogia; linhagem”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Geração de inversores. 2.  Geração aplicante da técnica da invéxis.  

3.  Geração de intermissivistas lúcidos. 4.  Geração invexológica pró-desperticidade. 

Neologia. O vocábulo invexogeração e as duas expressões compostas invexogeração 

prógona e invexogeração epígona são neologismos técnicos da Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Geração de reciclantes existenciais. 2.  Geração aplicante da técnica 

da recéxis. 

Estrangeirismologia: o Zeitgeist; o lifestyle; a IGeneration (IGen); a Einstein generati-

on; o gap intergeracional; a Generationseinheit; o Campus de Invexologia; o Serenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à maturidade interassistencial no grupo evolutivo. 

Proverbiologia. Eis proverbio relacionado ao tema: – Sozinhos vamos mais rápido, em 

grupo vamos mais longe. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexologia; os invexopensenes; a invexopen-

senidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os autocriticopensenes; a autocriticopenseni-

dade; o holopensene da Sociologia no estudo da invexogeração. 

 

Fatologia: a invexogeração; a espera paciente do propositor da técnica evolutiva da in-

véxis em Brasília (Ano-Base: 1991); o pionerismo da aplicação da técnica da invéxis simultânea 

com a fase da geração X na Socin; as evitações das carências do inversor descritas na obra 700 

Experimentos da Conscienciologia; a época da geração Y na Socin correspondente à invexogera-

ção sucessora dos pioneiros do voluntariado invexológico; os desafios dos novos inversores res-

somados na incipiente geração Z; os principais períodos identificados no desenvolvimento da Ci-

ência Invexologia; a história da técnica da invéxis; os veteranos inversores sendo atuais líderes na 

CCCI; os desafios do Zeitgeist enfrentados pelas invexogerações; os fatores socioambientais fa-

vorecedores e dificultadores da aplicação da técnica da invéxis decorrentes de características rela-

cionados a cada geração; a enteléquia da mesma invexogeração; as distintas prioridades do grupo 

invexológico; as produções dos Grinvexes; a Biocaminhada Energética (BIOCAM), o Simpósio 

do Grinvex (SIG), o Congresso Internacional de Inversão Existencial (CINVÉXIS) e a Semana 

da Invéxis enquanto eventos aglutinadores de inversores; a relevância da invexoteca; a ho-

lomemória da Invexologia; as maxigescons invexológicas grupais a exemplo da Coletânea de Ar-

tigos dos Grinvexes; o Jornal da Invéxis; o livro Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assis-

tência e Evolução desde a Juventude; o trabalho ombro a ombro entre as invexogerações atuais 
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(Ano-base: 2013) para a concretização do Campus de Invexologia; as reuniões do Grinvex na se-

de da Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); o diálogo entre as gera-

ções; a hospitalidade no convívio assistencial entre inversores anfitriões (adultos) e inversores 

convidados (jovens); as interrelações assistenciais entre inversores e reciclantes; o intercâmbio de 

conhecimentos entre as gerações veteranas e calouras; a comemoração dos 20 anos do Grinvex;  

o contágio sadio entre invexogerações na leitura de produções mentaissomáticas dos compassa-

geiros evolutivos; o curso Casuística da Invéxis inspirando as neogerações; o incentivo à escrita 

para as novas gerações; as adaptações didáticas para os neoalunos candidatos à técnica da invé-

xis; o omniquestionamento sobre o papel de cada inversor no grupo como minipeça do máxime-

canismo assistencial; o balanço de acertos e erros nas invexogerações; a gratidão aos inversores 

veteranos abridores do caminho de aplicabilidade da técnica da invéxis; a passagem do bastão; os 

olhares proexológicos das novas gerações; as neolideranças necessárias para o crescimento da In-

vexologia; a maxirresponsabilidade das gerações vindouras; o acolhimento aos candidatos à invé-

xis; a repercussão do trabalho atual nas gerações futuras; os ganhos evolutivos grupais dos apli-

cantes da técnica da invéxis; o heterorrevezamento na maxiproéxis grupal; o exemplarismo atra-

tor da invexogeração; o saldo invexológico grupal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as consciexes per-

to da ressoma participando dos eventos da ASSINVÉXIS; as conscins e consciexes intermissivis-

tas presentes nos eventos e paraeventos invexológicos; a responsabilidade da liderança multidi-

mensional; a autolucidez do papel de agentes promotores do intercâmbio parassocial; as retrocog-

nições do Curso Intermissivo pré-ressomático; as comunidades extrafísicas Pombal, Pandeiro  

e Interlúdio; a maxicontribuição do amparo extrafísico de função no Campus da Invexologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo grupal de inversores; o sinergismo invexogeração-Me-

sologia-Sociologia; o sinergismo intergeracional jovem-adulto nos trabalhos da invéxis; o siner-

gismo invéxis-Serenologia. 

Principiologia: o princípio da autocrítica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); 

o princípio da autoridade moral; o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo a responsabilidade com 

as novas gerações; o código duplista de Cosmoética (CDC) de inversores; o código grupal de 

Cosmoética (CGC) intergeracionais. 

Teoriologia: a teoria da interpretação das visões do mundo; o estudo da teoria das ge-

rações; a teoria do problema geracional; a teoria do revezamento geracional; a teoria da sobre-

posição geracional; a teoria da juventude; a teoria das invexogerações. 

Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica da dupla evolutiva;  

a técnica do cosmograma; a técnica do Conscienciograma; a técnica do Invexograma; a técnica 

do sociograma; a técnica da tenepes; a técnica de 1 ano mais de vida intrafísica; as técnicas oti-

mizadoras da invéxis. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoinvexometria; o laboratório 

conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o la-

boratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico de Parage-

nética; o laboratório conscienciológico de Pensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Proexologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico de 

retrocognições; o laboratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Socioinvexolo-

gia; o Colégio Invisível da Intergeraciologia; o Colégio Invisível dos Invexólogos; o Colégio In-

visível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da 

Cosmoética; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Serenologia; o Colé-

gio Invisível da Evoluciologia. 
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Efeitologia: os efeitos do Curso Intermissivo recente; o efeito Pigmalião nas invexogera-

ções; os efeitos intergeracionais na invéxis; o efeito halo do autexemplo no grupo; a autocrítica 

para diminuir os efeitos mesológicos; o efeito do contágio de valores e modas; a superação dos 

efeitos do porão consciencial. 

Neossinapsologia: o desenvolvimento de neossinapses motivadas na convivência com  

o grupo evolutivo; o papel das neossipnases desde a juventude na recuperação de cons. 

Ciclologia: o ciclo fase preparatória–fase executiva; o ciclo jovens inversores–líderes 

futuros; o ciclograma Curso Intermissivo–tenepes–epicentrismo–desperticidade. 

Enumerologia: o agrupamento; a união; a coordenação; a concentração; o aglutinamen-

to; a conjunção; a convergência. 

Binomiologia: o binômio calouro-veterano; o binômio Grinvex-Grecex; o binômio in-

vexogeração–maxiproéxis grupal; o binômio invexogeração–liderança multidimensional; o binô-

mio riscos-oportunidades na invexogeração; o binômio Genética-Paragenética. 

Interaciologia: a interação empática intergeracional; a interação entre os integrantes 

do Grinvex; a interação entre os inversores e reciclantes; a interação entre os jovens intermissi-

vistas com o grupo da Socin. 

Crescendologia: o crescendo Grinvex-voluntariado-megafoco-maxiproéxis; o crescendo 

inversor-invexólogo; o crescendo prudência imberbe–experiência; o crescendo novas gerações– 

–novas identidades–novas possibilidades de ação; o crescendo bairrismo–geração global. 

Trinomiologia: o trinômio posição geracional–conexão geracional–unidade geracio-

nal; o trinômio invexogeração-Genética-Mesologia; o trinômio invéxis-tenepes-epicentrismo;  

o trinômio inteletualidade-comunicabilidade-parapsiquismo; o trinômio motivação-trabalho-la-

zer; o sobrepairamento do trinômio prestígio-posição-poder; o trinômio motivações–aspirações–-

–expectativas presentes em cada invexogeração; o trinômio invéxis-maxiproéxis-megacompléxis. 

Polinomiologia: o polinômio invexogeracional belle époque–geração X–geração Y–ge-

ração Z; o polinômio invéxis–convergência de interesses–sinergismo–intercompreensão grupal; 

o polinômio Genética-Paragenética-Mesologia-Sociologia. 

Antagonismologia: o antagonismo invexogeração / geração sociológica; o antagonis-

mo invexogeração / geração milleurista; o antagonismo invexogeração / geração perdida; o an-

tagonismo invexogeração / geração net; o antagonismo invexogeração / geração de heróis márti-

res; o antagonismo invexogeração / movimento estudantil; o antagonismo invexogeração / seita 

moralista; o antagonismo invexogeração / New Age Generation. 

Paradoxologia: o paradoxo da fartura enquanto fator de dispersão para a aplicação da 

técnica da invéxis pelas novas gerações; o paradoxo do jovem inversor lúcido. 

Politicologia: a invexocracia; a assistenciocracia; a proexocracia; a sociocracia; a dis-

cernimentocracia; a argumentocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: as leis da Sociologia; as leis geracionais; a lei da grupalidade; as leis de afi-

nidade interconsciencial; as leis da convivialidade evolutiva; a lei da interassistencialidade; a lei 

da evolução interconsciencial; a lei do maior esforço desde a juventude; as leis da maxiproéxis 

grupal; as leis da meritocracia evolutiva. 

Filiologia: a invexofilia; a recexofilia; a autocriticofilia; a recinofilia; a autopesquisofi-

lia; a assistenciofilia; a neofilia; a bibliofilia; a sociofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; a conviviofobia; a invexofobia; a recexofobia; a neofobia; a re-

flexofobia; a autocriticofobia; a proexofobia; a lucidofobia; a evoluciofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome do canguru; a superação da síndrome do estran-

geiro; o combate à síndrome da dispersão consciencial; a profilaxia da síndrome de ectopia afe-

tiva (SEA); o avesso da síndrome do infantilismo; o antiexemplo da síndrome de Peter Pan;  

a profilaxia da síndrome da Gabriela; a saída da síndrome da Poliana; a evitação da síndrome da 

despriorização; a não entrada na síndrome da mediocrização consciencial. 

Maniologia: a mania de comparar as gerações; a mania da competição entre gerações. 

Mitologia: o mito do inversor perfeito. 
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Holotecologia: a invexoteca; a recexoteca; a proexoteca; a socioteca; a intrafisicoteca;  

a antissomatoteca; a psicossomatoteca; a discernimentoteca; a criticoteca; a correlacionoteca;  

a conflitoteca; a holomaturoteca. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Parageneticologia; a Evoluciologia; a Recexolo-

gia; a Proexologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentolo-

gia; a Cosmoeticoogia; a Holomaturologia; a Intermissiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o inversor; o invexólogo; o socioinvexólogo; o agente promotor de mu-

dança social; o exemplarista; o agente retrocognitor inato; o duplista; o tenepessista; o tocador de 

obra; o homem-trator; o homem de ação; filósofo Auguste Comte (1798–1857); o sociólogo Karl 

Mannheim (1893–1947). 

 

Femininologia: a inversora; a invexóloga; o socioinvexóloga; a agente promotora de 

mudança social; a exemplarista; a agente retrocognitora inata; a duplista; a tenepessista; a tocado-

ra de obra; a mulher-trator; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens 

sociologus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens 

completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: invexogeração prógona = a geração invexológica pioneira dos Grinvexes 

na década dos 90; invexogeração epígona = a geração invexológica sucessora do trabalho da pri-

meira geração, participante do Grinvex no campus de Invexologia, Foz do Iguaçu, PR. 

 

Culturologia: a cultura da invéxis; a cultura da fartura. 

 

Sociogeração. Segundo a Sociologia, cada geração se forma por jovens contemporâneos 

os quais presenciam e vivenciam de modo semelhante acontecimentos históricos ou experiências 

diferentes dos predecessores. 

 

Taxologia. Eis, na ordem alfabética, classificação de 3 gerações representativas na So-

cin, contemporâneas aos aplicantes da invéxis, segundo os períodos aproximados de ressoma, 

acompanhados de acontecimentos intrafísicos observados no Mundo Ocidental: 

1.  Geração X (1965–1979): testemunhas de grandes mudanças sociais, tais como a que-

da do muro de Berlim e implosão do Comunismo; incidência do vírus da imunodeficiência hu-

mana (HIV) e epidemia da AIDS; intensificação de uso da televisão; advento da Internet. 

2.  Geração Y (1980–1995): vida em época de fartura e facilidade de acesso a informa-

ções em comparação ao vivenciado pelas gerações anteriores; fase do boom tecnológico; surgi-

mento das redes sociais; adiamento da idade média para se casar e ter filhos. 

3.  Geração Z (1996–2013): fase de acentuamento do mercado tecnológico; aparição 

dos nativos digitais; tendência ao hiperconsumismo; menor tendência de sujeição a doutrinas. 

 

Extrafisicologia. Segundo a Intermissiologia, eis, na ordem cronológica, 2 exemplos de 

comunidades extrafísicas, relacionadas com as gerações de inversores: 
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1970–1985: comunidade extrafísica temporária Pandeiro (Rio de Janeiro), na qual mui-

tos inversores atuais (Ano-base: 2013) participaram das reuniões e trabalhos assistenciais, durante 

o período intermissivo. 

2000–: comunidade extrafísica Interlúdio (Foz do Iguaçu), a partir da implantação do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), na qual se desenvolve Curso Intermissi-

vo pré-ressomático de neogeração de inversores. 

 

Caracterologia. No contexto da Evoluciologia, observam-se, dentre outras, estas 9 ca-

racterísticas das invexogerações, dispostas na ordem alfabética: 

1.  Aglutinação. Após décadas de estudo sobre invéxis, o inversor consegue aglutinar 

compassageiros evolutivos em prol dos trabalhos da maxiproéxis. 

2.  Autossuperação. O contexto social geralmente conforma o temperamento de cada 

geração. O inversor busca a autocompreensão e superação de trafares mesológicos da geração  

à qual pertence na Socin. 

3.  Compreensibilidade. O nível de posicionamento íntimo e profundidade no entendi-

mento da técnica da invéxis é independente da geração à qual se pertence. 

4.  Conexão. Na condição de agente retrocognitor nato, a conexão intermissiva permite 

ao inversor atuante acessar e resgatar colegas intermissivistas contemporâneos na dimensão intra-

física, afinizados pelo holopensene da invéxis. 

5.  Heterorrevezamento. Cada invexogeração é responsável por formar e assistir à gera-

ção mais próxima, da mesma forma, a nova geração também é responsável por chamar os com-

passageiros evolutivos da mesma faixa etária e a geração subsequente, visando a consolidação  

e a manutenção dos trabalhos da maxiproéxis. 

6.  Inovação. Cada invexogeração cria, inova e desenvolve gescons ampliando neover-

pons, conforme a experiência intermissiva. A originalidade se renova geração a geração. 

7.  Inteligência evolutiva. A predominância no inversor da Paragenética sobre a Genéti-

ca e a Mesologia, pode facilitar a autocoerência com o Curso Intermissivo pré-ressomático e com 

a real identidade consciencial. 

8.  Retrovinculação. Os membros de determinada invexogeração com frequência viven-

ciaram vidas comuns no passado, experiências similares no Curso Intermissivo pré-ressomático  

e possuem liames proexológicos. 

9.  Universalidade. A técnica da invéxis é aplicada por inversores procedentes de di-

versas partes do mundo, tais como Argentina, Austrália, Espanha, EUA e Portugal. 

 

Fases. Segundo a Administraciologia, a Invexologia cresceu e se organizou a partir de 

esforços empreendidos denotados em diferentes períodos temporais, por exemplo, estes 4: 

1991 a 1998 – Período no qual ocorreu a formação e crescimento dos Grinvexes no 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC). O primeiro Grinvex foi criado 

em 1992 na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Depois, sucederam-se 20 outros Grinvexes até 1997. 

Em 1998, surgiu a ideia de se criar associação própria para dar suporte às pesquisas dos 

Grinvexes. 

1999 a 2003 – Período de pré-constituição de instituição específica, indo da apresentação 

da proposta da criação de departamento exclusivo para assessorar assuntos de inversão existencial 

durante o I Fórum Internacional de Conscienciologia (I FIC) e o II Congresso Internacional de 

Projeciologia (II CIPRO), no ano de 1999, até a proposição de nova estrutura organizacional em 

decorrência da crescente demanda de trabalho e perante a maturidade das pesquisas apresentadas 

no II CINVÉXIS, em julho de 2003. 

2004 a 2008 – Período de institucionalização, indo do lançamento da ASSINVÉXIS co-

mo Instituição Conscienciocêntrica (IC) durante o III CINVÉXIS, ocorrido no dia 22 de julho de 

2004, dando continuidade aos trabalhos de expansão, tendo como ícone o lançamento do Campus 

de Invexologia em Foz do Iguaçu, PR no dia 16 de julho de 2008. 
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2009 a 2013 – Período de consolidação do campus de Invexologia, culminando com  

a inauguração da sede institucional, em fevereiro de 2012, e do laboratório Serenarium, no dia 16 

de junho de 2013, instalados no referido espaço. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01. Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02. Antidispersão  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

03. Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

04. Autexclusivismo  inversivo:  Autoinvexometrologia;  Homeostático. 

05. Bilibertação  inversora:  Invexologia;  Neutro. 

06. Condicionamento  cultural:  Sociologia;  Neutro. 

07. Culturologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08. Curso  intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

09. Inversor  intelectual:  Invexometrologia;  Homeostático. 

10.  Invexofobia:  Antinvexologia;  Nosográfico. 

11.  Invexopensene:  Materpensenologia;  Homeostático. 

12.  Maxiplanejamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

13.  Perfilologia  invexológica:  Invexometrologia;  Neutro. 

14.  Pressão  mesológica  nociva:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

15.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

O  ESTUDO  DAS  INVEXOGERAÇÕES  AMPLIA  A  COSMOVI-
SÃO  A  RESPEITO  DA  APLICAÇÃO  DA  TÉCNICA  DA  INVÉ-
XIS  NO  PLANETA  E  REALIZAÇÕES  FEITAS  PELOS  INVER-
SORES  NO  MEGAEMPREENDEDORISMO  INVEXOLÓGICO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, como se coloca no contexto invexogeracional? 

De qual modo avalia as interrelações entre os compassageiros evolutivos de cada invexogeração? 
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Brasileiro de Sociologia: Sociologia da Infância e Juventude; UFPE; Recife, PE; 29.05-01.06.07; 10 citações; 1 E-mail; 4 

enus.; 32 refs.; Recife, PE; 2007; páginas 1, 4 e 7; disponível em: <http://www.espm.br/ ConhecaAESPM/CAEPM/nucleo 
deestudosdajuventude/Documents-/Banco%20de%20Dados%20Jovens/10.%20SOCIOLOGIA%20DA%20JUVENTUDE 
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I N V E X O G R A M A  
( I N V E X O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O invexograma é a análise, avaliação, balanço e mensuração do resultado 

da aplicação da técnica da inversão existencial, sendo a conscin desassediada permanente total 

(ser desperto) o principal referencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra inversão procede do idioma Latim, inversio, “inversão; transposi-

ção em ret rica; ironia; anástrofe; alegoria”  de invertere, “virar; voltar o avesso; revolver; derru-

bar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no Século XIX. A palavra existencial provém 

do mesmo idioma Latim, existentialis, “existencial”. Surgiu igualmente no Século XIX. O ele-

mento de composição grama vem do idioma Grego, grámma, “caráter de escrita; sinal gravado; 

letra; texto; inscrição; registro; lista; documento; livro; tratado; Ciência; cultura; instrução; nota 

de m sica; algarismo; acento gráfico; figura de Matemática”. 

Sinonimologia: 1.  Medição do nível de autoinvexibilidade. 2.  Mensuração da aplicação 

da invéxis. 3.  Matematização do resultado da invéxis. 4.  Balanço invexológico. 

Neologia. O vocábulo invexograma e as duas expressões compostas invexograma 

calouro e invexograma veterano são neologismos técnicos da Invexometrologia. 

Antonimologia: 1.  Conscienciograma. 2.  Recexograma. 3.  Teste de identificação do 

jovem lúcido. 4.  Teste de superdotação. 

Estrangeirismologia: o Invexarium; o curriculum existentialis; o modus vivendi invexo-

lógico; o know-how inversivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à medição da autoinvexibilidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexometria; os prioropensenes; a prioropen-

senidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lu-

cidopensenes; a lucidopensenidade; o megafoco pensênico inalterável pelas circunstâncias exter-

nas; o materpensene pessoal do inversor; o megafoco duradouro revelado no materpensene pes-

soal; o autodesvencilhamento das pressões holopensênicas mesológicas. 

 

Fatologia: o invexograma; a inversão existencial; a invexibilidade; a inversão assisten-

cial; a inversão da maturidade; a inversão energética; a inversão cosmoética; a reciclagem exis-

tencial; a reciclagem intraconsciencial; a inteligência evolutiva (IE); a Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP); a autossuperação do porão consciencial; o autodesassédio desde a juventude; as evitações 

inteligentes visando a interassistencialidade; o autossacrifício sem masoquismo; a profilaxia das 

imaturidades juvenis; a autocrítica versus a drogadição; a escolha madura sem recalques; a noção 

precoce das autorresponsabilidades; o exemplarismo juvenil gerador de incômodos; a interassis-

tencialidade na família nuclear; o maxiplanejamento invexológico; a autorganização da vida hu-

mana; o planejamento da subsistência financeira; o despertamento parapsíquico precoce; o domí-

nio razoável da vida afetiva desde a adolescência; o amadurecimento afetivo na sustentação da 

coabitação duplista; o círculo de interrelações sadias; as amizades intermissivas frutíferas; a aqui-

sição intelectual autodidata; a recuperação de cons acelerada; a gescon na fase preparatória da 

proéxis; a tenepes na fase preparatória da proéxis; a autonomia proexológica; a tridotação consci-

encial antecipada; o exclusivismo dos interesses pessoais; a coerência intermissiva; a bilibertação 

inversora; a libertação pessoal iniciada na fase da preparação existencial; o balanço invexológico 

na infância; o balanço invexológico na pré-adolescência; o balanço invexológico na adolescência; 

o balanço invexológico na adultidade; o balanço invexológico na meia-idade; o balanço invexoló-
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gico na terceira idade; o balanço invexológico na quarta idade; o Grinvex; o Cinvéxis; o campus 

de Invexologia; a EVOLUCIN; a ASSINVÉXIS; a CONSCIUS; a REAPRENDENTIA; a APEX; 

a UNICIN; a possibilidade de a desperticidade ser alcançada antes da meia-idade; a possibilidade 

de a ofiex ser alcançada antes da meia-idade. 

 

Parafatologia: o autodomínio do estado vibracional (EV) profilático na juventude; os ta-

lentos multimilenares; as lembranças do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; os fenômenos 

parapsíquicos marcantes na juventude; a catalepsia projetiva enquanto ocorrência frequente aos 

inversores; a invéxis instalando a assistência extrafísica permanente; a evitação de assédios extra-

físicos crônicos; a importância da autoprojetabilidade lúcida na invéxis; a relevância do contato 

direto com os amparadores extrafísicos desde a adolescência; os efeitos sadios das autorretrocog-

nições sadias precoces; os extrapolacionismos promovidos pelos amparadores extrafísicos na ju-

ventude. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo invéxis-grinvex-voluntariado; o sinergismo invéxis-tene-

pes-gescon; o sinergismo invéxis–interassistência–amparo extrafísico de função; o sinergismo in-

véxis-Cognópolis-Tertúlia. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) desde a juventude; o princípio do mega-

foco interassistencial; o princípio do aproveitamento máximo da oportunidade da vida intrafísi-

ca; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) aplicado à invéxis. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) realizado desde a juventude. 

Teoriologia: o desafio de o jovem passar de 1% da teoria para os 99% da vivência da 

invéxis. 

Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica da dupla evolutiva; a técnica de 

viver evolutivamente com planejamento. 

Voluntariologia: os voluntários da ASSINVÉXIS. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico radical da Heurística (Serenarium); o laboratório conscienciológico da imo-

bilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o la-

boratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico do Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Invexólogos. 

Efeitologia: o efeito da invéxis na programação existencial; o efeito da aplicação do in-

vexograma nas prioridades pessoais. 

Binomiologia: o binômio intelectualidade-parapsiquismo; o binômio planejamento au-

toral–invéxis; o binômio invéxis-tenepes; o binômio autorganização-invéxis; o binômio invéxis- 

-recéxis; o binômio recin-invéxis. 

Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinô-

mio autoconscienciometria-autoconsciencioterapia-autoinvexometria; o trinômio planejamento- 

-rotina-resultados; o trinômio planejamento-resultados-balanço; o trinômio voluntariado-docên-

cia-gescon. 

Paradoxologia: o paradoxo de o adolescente poder ser mais equilibrado quando com-

parado ao adulto. 

Politicologia: a política da autorganização implantada na rotina pessoal desde a juven-

tude; a meritocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo desde a juventude. 

Filiologia: a invexofilia; a conscienciofilia; a planofilia; a criticofilia; a autopesqui-

sofilia; a recexofilia; a interassistenciofilia. 

Fobiologia: a invexofobia; a conscienciofobia; a planofobia; a criticofobia; a autopesqui-

sofobia; a recexofobia; a interassistenciofobia. 

Sindromologia: o avesso à síndrome do infantilismo. 
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Mitologia: o mito de o planejamento engessar as ações pessoais; o mito do planejamen-

to perfeito e definitivo da invéxis; o mito de o maxiplanejamento invexológico ser sinônimo de ri-

gidez pessoal; o mito de o planejamento invexológico ser sinônimo de castração consciencial. 

Holotecologia: a invexoteca; a recexoteca; a prioroteca; a definoteca; a interassistencio-

teca; a holoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Invexometrologia; a Invexologia; a Recexologia; a Parapercep-

ciologia; a Energossomatologia; a Intermissiologia; a Proexologia; a Autorganizaciologia; a Eco-

nomia; a Duplologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciex candidata à invéxis; a conscin inversora; a conscin jovem com 

megafoco; as amizades intermissivas; a isca humana insconsciente; a isca humana consciente. 

 

Masculinologia: o inversor existencial; o agente retrocognitivo inato; o reciclante exis-

tencial; o intermissivista; o pré-serenão vulgar; o conscienciólogo; o cognopolita; o tertuliano;  

o voluntário; o proexólogo; o tenepessista; o compassageiro evolutivo; o projetor consciente;  

o triatleta conscienciológico; o amparador extrafísico de função; o epicon lúcido; o desperto;  

o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a inversora existencial; a agente retrocognitiva inata; a reciclante exis-

tencial; a intermissivista; a pré-serenona vulgar; a consciencióloga; a cognopolita; a tertuliana;  

a voluntária; a proexóloga; a tenepessista; a compassageira evolutiva; a projetora consciente; a tri-

atleta conscienciológica; a amparadora extrafísica de função; a epicon lúcida; a desperta; a evolu-

cióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapi-

ens intellectualis; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens 

agens; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens parapsy-

chicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: invexograma calouro = a análise do nível de invexibilidade pessoal até  

a adolescência; invexograma veterano = a análise do nível de invexibilidade pessoal da pós-ado-

lescência até a terceira idade. 

 

Culturologia: a cultura pessoal; a cultura da Invexologia; a cultura invexométrica. 

 

Maturidade. Ao praticante da técnica da invéxis, o balanço da autoinvexibilidade é im-

portante para a realização do maxiplanejamento da vida humana. O invexograma tem na condição 

de modelo e referencial máximo o inversor desassediado permanente total, completista, aos 46 

anos de idade, ou mesmo antes disso. Assim, ao atingir a maturidade biológica, aos 26 anos, esse 

inversor possui 20 anos para atingir o patamar da desperticidade. 

 

Variáveis. O modelo de avaliação aqui proposto apresenta 5 variáveis básicas, dispostas 

em ordem funcional, com finalidade de averiguar o nível de autoinvexibilidade: 

1.  Prioridades: a qualificação dos aspectos considerados essenciais na invéxis. 

2.  Cronêmica: a qualificação quanto às antecipações das conquistas interassistenciais. 

3.  Produtividade: a qualificação quanto às realizações proexológicas e evolutivas. 

4.  Linearidade: a qualificação do continuísmo pessoal quanto às prioridades, realiza-

ções e antecipações. 
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5.  Autocrítica: a qualificação da autocrítica, visando reflexões assertivas a partir do in-

vexograma. 

 

Autavaliação. Os resultados devem ser avaliados levando em consideração as faixas etá-

rias. Assim, o desempenho na adultidade deverá, de modo geral, ser melhor quando comparado  

à adolescência. Na autavaliação, a partir do invexograma, importa considerar principalmente os 

períodos entre a adolescência e a meia-idade, mais críticos quanto à preparação e a realização da 

proéxis. 

Taxologia. Eis o teste de avaliação de 10 itens prioritários ao inversor ou inversora exis-

tencial, contendo diversas conquistas evolutivas e pondendo ocorrer em qualquer faixa etária. 

Aqui, porém, estes itens estão dispostos na ordem alfabética, em desenvolvimento cronológico 

ascendente, considerando as antecipações objetivadas através da invéxis em 4 faixas etárias: 

 

A.  Assistenciologia: 

1.  Adolescência: as atividades de voluntariado, em especial nas Instituições Conscien-

ciocêntricas (ICs); as apresentações públicas com finalidade de esclarecimento cosmoético. 

2.  Pós-adolescência: a docência conscienciológica itinerante. 

3.  Adultidade: a tenepes; a força presencial cosmoética. 

4.  Meia-idade: a ofiex; a autodedicação às tares de conscins e consciexes em tempo 

integral; o terceiro tempo do Curso Intermissivo. 

 

B.  Culturologia: 

1.  Adolescência: a neofilia; o segundo idioma. 

2.  Pós-adolescência: o terceiro idioma; as viagens internacionais; a participação em Co-

légio Invisível produtivo. 

3.  Adultidade: o multiculturalismo; o poliglotismo. 

4.  Meia-idade: a polimatia; o universalismo. 

 

C.  Economia: 

1.  Adolescência: a escolha consciente da profissão; o senso de prioridade econômica. 

2.  Pós-adolescência: a autonomia financeira; o obtenção de diploma profissional. 

3.  Adultidade: a consolidação da carreira profissional. 

4.  Meia-idade: o pé-de-meia financeiro; a dedicação integral à proéxis. 

 

D.  Energossomatologia: 

1.  Adolescência: as primeiras parapercepções das energias pessoais e dos holopensenes 

ambientais. 

2.  Pós-adolescência: o domínio do estado vibracional, da assim e desassim. 

3.  Adultidade: a identificação e o emprego das sinaléticas parapsíquicas; a iscagem 

consciente. 

4.  Meia-idade: o epicentrismo consciencial; o triatleta conscienciológico. 

 

E.  Invexologia: 

1.  Adolescência: a opção pela invéxis; a inortodoxia; a autocriticidade; a antimater-

nidade sadia. 

2.  Pós-adolescência: a eliminação do porão consciencial; a autorganização da rotina 

útil; o megafoco no prioritário à evolução. 

3.  Adultidade: a ortopensenidade; a eutimia; o megatrafor convergente com o mater-

pensene pessoal. 

4.  Meia-idade: a autocoerência intermissiva. 

 

F.  Liderança: 

1.  Adolescência: o descobrimento dos talentos pessoais, a criticidade social. 
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2.  Pós-adolescência: a autoliderança proexológica. 

3.  Adultidade: a articulação social sadia; a autogovernabilidade consciencial. 

4.  Meia-idade: o paraestadismo; a paradiplomacia. 

 

G.  Mentalsomatologia: 

1.  Adolescência: as leituras úteis; a biblioteca pessoal; as anotações pessoais; o laptop; 

a heterocriticidade; as primeiras produções de artigos. 

2.  Pós-adolescência: a biblioteca pessoal especializada; a publicação do primeiro livro 

pessoal; a autocriticidade; a intelectualidade adolescente. 

3.  Adultidade: a publicação de diversos livros; a especialização proexológica. 

4.  Meia-idade: a megagescon. 

 

H.  Paraperceciologia: 

1.  Adolescência: as primeiras vivências parapsíquicas, em especial as experiências fora 

do corpo conscientes. 

2.  Pós-adolescência: a projetabilidade técnica; o rapport com amparadores a partir da 

interassistencialidade. 

3.  Adultidade: a parapercepção impressiva; a descoincidência vígil; as autorretrocog-

nições quanto à paraprocedência. 

4.  Meia-idade: a desperticidade; o holorgasmo; a entrevista extrafísica com o Serenão. 

 

I.  Proexologia: 

1.  Adolescência: o senso das evitações e das priorizações na fase preparatória da proé-

xis; o senso de inteligência evolutiva. 

2.  Pós-adolescência: o maxiplanejamento existencial; CPC teático e funcional; a saída 

da casa dos pais; a dupla evolutiva. 

3.  Adultidade: o autocentramento consciencial; o sinergismo proexológico. 

4.  Meia-idade: o compléxis; a maximoréxis. 

 

J.  Somática: 

1.  Adolescência: as evitações de abusos anticosmoéticos contra o próprio soma; a sexu-

alidade monogâmica. 

2.  Pós-adolescência: a autoidentificação somática. 

3.  Adultidade: a autorganização sadia quanto aos hábitos relacionados ao soma. 

4.  Meia-idade: a maturidade somática equilibrada. 

 

Antecipação. Em primeiro momento, o experimentador deve destacar as prioridades já 

conquistadas, verificando se houve antecipação ou se ocorreu tardiamente. Em seguida, vale veri-

ficar os pontos ainda não conquistados. 

 

Ascensões. A rigor, essas listagens poderiam contemplar apenas divisões por faixas etá-

rias, sem subdivisões por áreas da Conscienciologia, porém, aqui, se considerou ser importante 

compreender as ascensões evolutivas em áreas específicas. Portanto, tais divisões possuem apenas 

finalidade didática, podendo mudar conforme o foco. Em momento posterior, o experimentador 

pode aprofundar a reflexão, por exemplo, a partir de 6 questionamentos, em ordem alfabética, 

quanto aos resultados obtidos na primeira análise dos itens prioritários: 

1.  Conquista. Qual a maior conquista ou realização obtida através da invéxis? 

2.  Megatrafar. Qual o maior traço-fardo invexológico identificado? 

3.  Megatrafor. Qual o maior traço-força invexológico identificado? 

4.  Porão. Quando foi superado o porão consciencial nesta vida? 

5.  Problema. Qual o maior problema enfrentado com a vivência da invéxis? 

6.  Trafais. Quais são os traços-faltantes na invéxis pessoal? 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o invexograma, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Bilibertação  inversora:  Invexologia;  Neutro. 

04.  Epicon  lúcido:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Invexofobia:  Antinvexologia;  Nosográfico. 

08.  Invexopensene:  Materpensenologia;  Homeostático. 

09.  Maxiplanejamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

10.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

11.  Planilha  técnica:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Postura  antinvéxis:  Antinvexologia;  Nosográfico. 

13.  Propulsor  da  invéxis:  Invexometrologia;  Homeostático. 

14.  Recin  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

15.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  AUTAVALIAÇÃO  ATRAVÉS  DO  INVEXOGRAMA  PERMITE  

AO  INVERSOR  OU  INVERSORA  EXISTENCIAL  MENSURAR  

AS  AUTOCONQUISTAS  EVOLUTIVAS  OBTIDAS  E  TAMBÉM  

OS  TRAÇOS  FALTANTES  RUMO  À  AUTODESPERTICIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já realizou, fez a medição ou o balanço do nível 

de autoinvexibilidade ou autorrecexibilidade? Quais as conclusões pessoais apreendidas? 

 
Bibliografia  Específica: 
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A. N. 
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I N V E X O M E T R I A    D I Á R I A  
( I N V E X O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A invexometria diária é a mensuração da qualidade, condição, nível ou 

competência da aplicação da técnica da invéxis, realizada pelo inversor existencial, cotidianamen-

te, através do exercício da autocrítica e automonitoramento contínuos, visando a profilaxia de 

desvios e omissões e a manutenção do mais alto grau da cosmoética pessoal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo inversão vem do idioma Latim, inversio, “inversão; transposi-

ção em ret rica; ironia; anástrofe; alegoria”  de invertere, “virar; voltar do avesso; revolver; der-

rubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Surgiu no Século XIX. O termo existencial deriva do 

idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial; relativo ao aparecimento”  de existere, “aparecer  

nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Apareceu no 

mesmo Século XIX. O elemento de composição metria provém do idioma Latim, metrum, “medi-

da de   verso”  e este do idioma Grego métron, “unidade de medida; o que mede; instrumento pa-

ra medir”. A palavra diário procede também do idioma Latim, diarius, “do dia; relativo ao dia”. 

Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Autanálise do nível de invexibilidade diária. 2.  Balanço invexológi-

co diário. 3.  Quantificação diária dos resultados da invéxis. 

Neologia. As 3 expressões compostas invexometria diária, invexometria diária inicial  

e invexometria diária avançada são neologismos técnicos da Invexometrologia. 

Antonimologia: 1.  Recexometria diária. 2.  Conscienciograma. 3.  Acriticidade do in-

versor. 

Estrangeirismologia: o download de cons magnos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autocriticidade invexológica. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Responsabilida-

de: dever intransferível. 

Citaciologia. “Há um momento decisivo na jornada consciencial. É quando o indiv duo 

escolhe evoluir e não mais ficar estagnado. Essa postura dá o start para aceleração da História 

Pessoal” (Tathiana Mota   97 –). 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, relativas ao tema: 

1.  “Cosmoética. A Cosmoética é a unidade de medida e a maior força potencializadora 

do autodiscernimento da consciência”. 

2.  “Inversores. As jovens conscins inversoras existenciais, quando autoconscientes da 

evolução, levam mais a sério a consecução da programação existencial (proéxis) do que outros 

jovens”. 

3.  “Rotinas. O que interessa na vida humana prática são os hábitos sadios capazes de 

fornecer e manter as rotinas úteis evolutivas”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da invexibilidade; o holopensene pessoal da aute-

volução através da aplicação da técnica da inversão existencial; o holopensene pessoal do Curso 

Intermissivo (CI); a coerência pensênica com o Curso Intermissivo; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os invexopensenes; a invexopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenida-

de; os proexopensenes; a proexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os analiti-

copensenes; a analiticopensenidade; a pensenidade cosmoética mantida diuturnamente; a firmeza 

do megafoco demonstrado na ortopensenidade; a pensenidade posicionada em relação à invéxis 

ante os desafios evolutivos; o materpensene pessoal do inversor sobrepujante à mesologia; a auto-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13523 

crítica como profilaxia dos desvios pensênicos; o automonitoramento como profilaxia da dispersi-

vidade pensênica; a autorganização pensênica; a retilinearidade autopensênica visando a acelera-

ção máxima da consecução da proéxis. 

 

Fatologia: a invexometria diária; a autocriticidade diária aplicada à Invexologia; o auto-

monitoramento diário da teática da invéxis; a qualificação diária da invéxis pessoal; a autavalia-

ção da performance invexológica diária; a observação quanto ao subnível da própria capacidade 

invexológica; a superação da procrastinação habitual; a eliminação da despriorização conscienci-

al; a vivência cotidiana dos conhecimentos obtidos no Curso Intermissivo; a coerência intermissi-

va desde a juventude; a inteligência evolutiva (IE) cotidiana; a rotina útil inversora; a autorgani-

zação aplicada à autogestão evolutiva; a busca pela otimização da atual existência; o aproveita-

mento máximo das oportunidades evolutivas; o aproveitamento inteligente do tempo; a valoriza-

ção dada a cada minuto existencial; a profilaxia da robotização existencial (robéxis); as omissões 

superavitárias conscientes; a autoconscienciometria diária; o balanço invexológico continuado, 

catalisador de recins; a crise de crescimento autoinduzida frequentemente; a autoconscienciotera-

pia diária; o processo permanente e ininterrupto de reciclagens intraconscienciais (recins); a au-

tossuperação do porão consciencial; o planejamento da diminuição da taxa de erros pessoais; a re-

dução progressiva da autoconflitividade; a assunção de trafores e superação de trafares; a hierar-

quização dos valores pessoais; a oportunidade de aceleração da consecução da proéxis do inver-

sor; a antecipação da fase executiva da proéxis; a extinção da mediocridade pessoal; a profilaxia 

das imaturidades juvenis; a influência da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) na vida humana atual;  

o aprimoramento contínuo da cognição; a recuperação de cons acelerada; a conquista da tridota-

ção consciencial antecipada; a autocrítica e o autodiscernimento diuturnos; o maxiplanejamento 

invexológico no dia a dia; a autorganização da vida humana desde a juventude; a responsabilida-

de pessoal precoce perante a proéxis; os cuidados lúcidos quanto ao próprio holossoma; a home-

ostase pessoal através da vivência contínua e coerente do megafoco evolutivo. 

 

Parafatologia: a autovivência diária do estado vibracional (EV) profilático desde a ju-

ventude; o convívio interdimensional homeostático; as rememorações do Curso Intermissivo pré- 

-ressomático; as ideias inatas intermissivas; a profissionalização da invéxis promovendo desassé-

dio extrafísico permanente; a profissionalização da invéxis promovendo assistência extrafísica 

permanente; a autorganização pessoal proporcionando ampliação do contato com amparo extrafí-

sico desde a juventude; os extrapolacionismos parapsíquicos promovidos pelos amparadores para 

contribuição no investimento pessoal; as projeções conscientes (PCs) auxiliando na aceleração do 

desenvolvimento pessoal; a integração contínua com a paraprocedência pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo megafoco evolutivo–aproveitamento das oportunidades 

evolutivas; o sinergismo autorganização evolutiva–produtividade interassistencial; o sinergismo 

paracérebro-cérebro; o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o siner-

gismo domínio do EV–autodesassédio; o sinergismo autoconsciência intermissiva–autorrespon-

sabilização proexológica; o sinergismo autocriticidade inversiva–antecipação recinológica; o si-

nergismo automotivação proexológica–autodisciplina invexológica. 

Principiologia: o princípio do aproveitamento máximo da oportunidade da vida intrafí-

sica; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) do praticante da invéxis; o princípio “isso n o 

é para mim”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à invéxis. 

Teoriologia: a teoria dos Cursos Intermissivos; a teoria da evolução consciencial; a teá-

tica da inversão existencial qualificada pela vivência da coerência intermissiva. 

Tecnologia: a técnica do invexograma; a técnica do maxiplanejamento invexológico;  

a técnica do estado vibracional profilático; as técnicas de autodesassédio. 
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Voluntariologia: o voluntariado interassistencial cosmoético; o voluntariado conscien-

ciológico; o voluntariado na Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório 

conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia;  

o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da In-

vexologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológi-

co Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia. 

Efeitologia: o efeito da invéxis na programação existencial; o efeito da autocriticidade 

inversiva na coerência das automanifestações; o efeito motivador das pequenas conquistas viabi-

lizando grandes feitos; a autodesperticidade na condição de efeito dos autesforços evolutivos;  

o efeito interassistencial do exemplarismo pessoal. 

Neossinapsologia: as neossinapses formadas a partir do investimento pessoal na pró-

pria evolução; as neossinapses geradas a partir do desenvolvimento da tridotação consciencial; 

as neossinapses derivadas das recins; as neossinapses adquiridas com a qualificação da invéxis. 

Ciclologia: o ciclo do completismo existencial diário; o ciclo invéxis-recin-neopatamar; 

os ciclos das reavaliações do maxiplanejamento invexológico; o ciclo meta-conquista; o dinamis-

mo no ciclo recebimento-retribuição. 

Enumerologia: o inversor conscienciólogo; o inversor autopesquisador; o inversor auto-

monitorizador; o inversor autocrítico; o inversor autorganizado; o inversor priorizador; o inversor 

cosmoético. 

Binomiologia: o binômio autorganização-invéxis; o binômio planejamento-ação; o bi-

nômio autodesassedialidade-interassistencialidade; o binômio saúde física–saúde consciencial. 

Interaciologia: a interação senso de responsabilidade–senso de urgência na proéxis;  

a interação materpensene-megatrafor na identificação da especialidade proexológica; a interação 

maxiplanejamento invexológico–prioridades–produção diária. 

Crescendologia: o crescendo completismo diário–completismo existencial (compléxis); 

o crescendo pequenos passos–grandes conquistas; o crescendo Autocriticologia-Autodiscerni-

mentologia. 

Trinomiologia: o trinômio autopotencialidade–autorganização–autoprodutividade oti-

mizada; o trinômio crises existenciais–gargalos proexológicos–neopatamares evolutivos; o trinô-

mio autocriticidade–maturidade consciencial−cosmopensenização; o trinômio existencial metas 

de curto prazo–metas de médio prazo–metas de longo prazo. 

Polinomiologia: o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir; o polinômio holossomático so-

ma-energossoma-psicossoma-mentalsoma entrosado homeostaticamente. 

Antagonismologia: o antagonismo antecipação / precipitação. 

Paradoxologia: o paradoxo de o jovem poder ser mais maduro em comparação ao 

adulto. 

Politicologia: a invexocracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia; a política da autorga-

nização e cosmoética fundamentando a rotina pessoal desde a juventude. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada desde a juventude. 

Filiologia: a invexofilia; a autopesquisofilia. 

Sindromologia: a superação da síndrome do infantilismo; a profilaxia da síndrome da 

dispersão consciencial; a superação da síndrome da autossubestimação. 

Mitologia: o mito do planejamento imutável; o mito do inversor existencial perfeito. 

Holotecologia: a Holoteca; a invexoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a proexote-

ca; a consciencioteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Invexometrologia; a Invexologia; a Autorganizaciologia; a Proe-

xologia; a Paratecnologia; a Evoluciologia; a Pré-Intermissiologia; a Despertologia; a Recinolo-

gia; a Autopesquisologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o inversor existencial; o inve-

xólogo; o inversor veterano; o inversor calouro. 

 

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

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

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

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

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a inversora existencial; a in-

vexóloga; a inversora veterana; a inversora caloura. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens 

autorganisatus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens in-

termissivus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens scientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: invexometria diária inicial = aquela utilizada pela conscin caloura na 

aplicação da técnica da invéxis alcançando resultados como autorganização na rotina útil e vigi-

lância contínua da autopensenidade invexogênica; invexometria diária avançada = aquela  utiliza-

da pela conscin veterana na aplicação da técnica da invéxis já alcançando resultados como conso-

lidação das autorreciclagens necessárias para atingir neopatamar evolutivo. 

 

Culturologia: a cultura invexológica. 

 

Invéxis. Técnica avançada com vistas à otimização máxima da vida intrafísica, pressu-

põe a manutenção de esforços pessoais vigorosos, máximos, para dinamizar a própria caminhada 

evolutiva. 

Sustentação. A invéxis se sustenta através do empenho constante na realização de reci-

clagens intraconscienciais, partindo da qualificação do nível evolutivo pessoal. 

Autoinvestimento. O autoinvestimento evolutivo demanda postura coerente, assertiva, 

sem autocorrupções ou autovitimizações, nem idealismos ou perfeccionismos. 

Qualificação. O desenvolvimento cognitivo, proporcionado pelo exercício diário da in-

vexometria, dinamiza o crescimento pessoal, qualifica a manifestação consciencial e amplia a re-

cuperação de cons, necessários para autevolução e para consecução da proéxis. 

Proéxis. A programação existencial é realizada em todos os minutos da existência como 

resultado das pequenas mudanças diárias. 
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Metodologia. De acordo com a Experimentologia, seguem elencados, passo a passo, em 

ordem funcional, os elementos ou componentes da fundamentação da técnica da invexometria di-

ária: 

1.  Ambiente: buscar local tranquilo, cujos estímulos sensoriais não comprometam a au-

torreflexão para o balanço diário. 

2.  Reflexão: iniciar com o questionamento, mantive o mais alto nível de Cosmoética 

pessoal hoje, ou poderia ter melhorado em algo? 

3.  Diário: registrar a reflexão sobre a pergunta, aprofundando a análise das próprias ma-

nifestações ao longo do dia. 

4.  Lição: registrar a principal lição aprendida naquele dia, com objetivo de aproveita-

mento máximo das experiências intrafísicas. 

5.  Período: usar caderneta específica para autanálises, o balanço no final do dia sobre 

a própria aplicação da técnica da invéxis. 

6.  Revisões: rever, ao final de determinado período de tempo (semana; mês ou semes-

tre), os registros para fazer autoprescrições assertivas. 

 

Completismo. O princípio do completismo diário compondo o completismo da vida in-

teira fundamenta a técnica da invexometria diária. Essa metodologia ajuda o inversor a qualificar 

a invéxis através da autorreflexão diária, autocrítica, automonitoramento e aproveitamento máxi-

mo das experiências intrafísicas, a partir das análises minuciosas, impulsionando a evolução pes-

soal. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a invexometria diária, indicados para a expansão das 

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

01.  Antidispersão  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Apetência  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Autocriticidade  inversiva:  Autoinvexometrologia;  Homeostático. 

04.  Autoprofilaxia  proexológica:  Autoproexogramologia;  Homeostático. 

05.  Binômio  invéxis-conscienciometria:  Invexologia;  Homeostático. 

06.  Coerência  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

07.  Desestagnação  do  intermissivista:  Autopriorologia;  Homeostático. 

08.  Despertometria:  Predespertologia;  Neutro. 

09.  Eficácia  invexológica:  Invexometrologia;  Homeostático. 

10.  Invexograma:  Invexometrologia;  Neutro. 

11.  Manutenção  da  invéxis:  Invexologia;  Homeostático. 

12.  Maxiplanejamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

13.  Megafocalização  precoce:  Invexologia;  Homeostático. 

14.  Proexometria  pré-executiva:  Autoproexogramologia;  Homeostático. 

15.  Recin  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

 

A  INVEXOMETRIA  DIÁRIA  É  FERRAMENTA  INTERASSIS-
TENCIAL  EFICAZ  PARA  O  INVERSOR  MANTER-SE  EM  AL-

TO  NÍVEL  COSMOÉTICO,  CONDIÇÃO  IMPRESCINDÍVEL  

PARA  A  CONQUISTA  DE  NEOPATAMAR  EVOLUTIVO. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém diariamente o mais alto nível cosmoéti-

co pessoal enquanto aplicante da técnica da invéxis? Poderia qualificar ainda mais a manifestação 

diária? Qual ato poderia ser feito para alcançar neopatamar evolutivo? 
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C. M. G. 
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I N V E X O P E N S E N E  
( MA T E R P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O invexopensene (invexo+pen+sen+ene) é o pensene-padrão ou materpen-

sene da aplicação da técnica da inversão existencial (invéxis), antecipando teaticamente a maturi-

dade, desde a juventude, contrário ao fluxo mediocrizante da Socin Patológica, com base na criti-

cidade cosmoética. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo inversão procede do idioma Latim, inversus, “voltado  posto do 

avesso  virado”. Apareceu em  858. O vocábulo existencial deriva do mesmo idioma Latim, exis-

tentialis. Apareceu no Século XIX. A palavra pensamento provém do idioma Latim, pensare, 

“pensar; cogitar; formar alguma ideia”. Surgiu no Século XIII. O termo sentimento vem do mes-

mo idioma Latim, sentimentum, sob a influência do idioma Francês, sentiment, “faculdade de re-

ceber as impress es f sicas; sensação; conhecimento; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; 

sentimento”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo energia procede do idioma Francês, énergie, 

derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu 

em 1563. 

Sinonimologia: 1.  Materpensene inversivo. 2.  Pensene-padrão dos aplicantes da técnica 

da invéxis. 3.  Pensene da precocidade; pensene profilático. 4.  Recin. 5.  Autocriticopensene.  

6.  Traforismo. 

Neologia. O vocábulo invexopensene e as duas expressões invexopensene preparatório  

e invexopensene executivo são neologismos técnicos da Materpensenologia. 

Antonimologia: 1.  Reciclopensene. 2.  Pensene-padrão dos aplicantes da técnica da re-

céxis. 3.  Pensene corretivo; pensene terapêutico. 4.  Emocionalismo. 5.  Trafarismo. 6.  Arrogân-

cia. 7.  Perfeccionismo. 

Estrangeirismologia: o Invexopensenarium; o Campus de Invexologia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à antecipação da maturidade humana. 

Megapensenologia. Eis   megapensene trivocabular sintetizando o tema: − Invexopen-

sene: autovanguardismo aplicado. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o invexopensene; o holopensene pessoal da invéxis aplicada; a invexo-

pensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os 

metapensenes; a metapensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os evoluciopensenes; 

a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; o holopensene pessoal da antecipação da maturidade. 

 

Fatologia: a articulação diagnóstico-prognóstico; o esforço de autocrítica para dar for-

ma às ideias inatas apenas antevistas; o autodiagnóstico englobando traços pessoais e mesológi-

cos; a autoidentificação somática; a autoprospectiva existencial; o maxiplanejamento inversivo;  

a intelectualidade adolescente; a identificação de temas evolutivos prioritários; o autodidatismo;  

a biblioteca pessoal especializada; a acumulação autodidata intraconsciencial e arquivística; a in-

versão existencial; a autolucidez antecipada; o autodestravamento consciencial; a prudência im-

berbe; o desafio da seletividade das companhias juvenis; a coragem consciencial; a inversão do 

gregarismo adolescente; a participação em grinvex; a atitude assistencial com a família nuclear;  

a escolha profissional convergente com a proéxis; a escolaridade formal estratégica; o voluntaria-

do conscienciológico; o exercício da tarefa do esclarecimento desde a adolescência; a vivência da 

dupla evolutiva sem matrimônio; a antimaternidade e antipaternidade sadias; a autonomia finan-
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ceira (pé-de-meia) antes dos 46 anos de idade; a omniconvergência invexológica; a teática da in-

teligência evolutiva; a antecipação da maturidade humana. 

 

Parafatologia: o curso intermissivo recente; o amparo de função na juventude; a autovi-

vência do estado vibracional (EV) profilático; o despertamento parapsíquico precoce; a recupera-

ção de cons acelerada; a tenepes antecipada oportunamente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ideias inatas–injunção intrafísica; o sinergismo pesquisa 

conscienciológica–pesquisa convencional. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio cosmoético de objetivar o melhor 

para todos. 

Codigologia: o código de conduta do inversor; o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da era da aceleração da História Humana. 

Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica da tábula rasa consciencial; 

 a técnica das aproximações complexas; a técnica da dupla evolutiva; a técnica da tenepes. 

Voluntariologia: a tripla jornada profissão–educação formal–voluntariado, possível pe-

lo megafoco de aplicação dos genopensenes; os voluntários da ASSINVÉXIS. 

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

cienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da Autoinvexometria; o laborató-

rio conscienciológico da Proexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Pensenologia. 

Efeitologia: os efeitos da autocrítica evolutiva; os efeitos da pressão das ideias inatas. 

Neossinapsologia: as neossinapses predispondo mais neossinapses, funcionando ao mo-

do de conceptáculos verponológicos. 

Ciclologia: o ciclo de associações das ideias inatas com a mesologia circundante. 

Enumerologia: a precocidade; a antecipação; o adiantamento; o autovanguardismo;  

a prevenção; a profilaxia; a antecedência. 

Binomiologia: o binômio diagnóstico-prognóstico; o binômio antecipação-aplicação. 

Interaciologia: a interação intraconsciencialidade-intrafisicalidade. 

Crescendologia: o crescendo preparação extrafísica–execução intrafísica. 

Trinomiologia: o trinômio ideia inata–juízo crítico–ação inversiva. 

Polinomiologia: o polinômio evolutivo momento-situação-injunção-conjuntura-contin-

genciamento. 

Antagonismologia: o antagonismo jovem lúcido / inversor existencial; o antagonismo 

criticidade convencional / criticidade cosmoética. 

Paradoxologia: o paradoxo invexopensênico de estar à frente de si mesmo; o paradoxo 

da maturidade imberbe; o paradoxo da antecipação da aposentadoria para trabalhar mais, na 

tarefa assistencial do esclarecimento; o paradoxo do invexopensene necessitar da matriz cultural 

mesológica para extrapolá-la. 

Politicologia: a invexocracia; a lucidocracia; a democracia pura, participativa. 

Legislogia: a lei da atração entre os afins, interdimensionais, no caso. 

Filiologia: a invexofilia; a criticofilia; a neofilia; a bibliofilia; a tecnofilia; a evolucio-

filia; a parapsicofilia. 

Holotecologia: a invexoteca; a pensenoteca; a mentalsomatoteca; a criticoteca; a cogno-

teca; a convivioteca; a sociologicoteca. 

Interdisciplinologia: a Materpensenologia; a Invexopensenologia; a Criticologia; a Ho-

lomaturologia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Cosmovisiologia; a Invexologia; a Sinergis-

mologia; a Proexologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; os participantes dos grinvexes;  

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

 

Masculinologia: o inversor existencial; o invexólogo; o agente retrocognitor inato; o am-

parador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o comunicólogo;  

o conscienciólogo; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o epicon lúcido; o escritor; o exem-

plarista; o intelectual; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o proe-

xista; o proexólogo; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o tri-

atleta conscienciológico; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem 

de ação. 

 

Femininologia: a inversora existencial; a invexóloga; a agente retrocognitora inata;  

a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a comunicó-

loga; a consciencióloga; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a epicon lúcida; a escritora;  

a exemplarista; a intelectual; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;  

a proexista; a proexóloga; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertulia-

na; a triatleta conscienciológica; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens praecox; o Homo sapiens au-

tocriticus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens prospectivus; o Homo sapiens proe-

xista; o Homo sapiens invexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: invexopensene preparatório = o pensene-padrão do(a) aplicante da invé-

xis na fase preparatória da proéxis; invexopensene executivo = o pensene-padrão do(a) aplicante 

da invéxis na fase executiva da proéxis. 

 

Culturologia: a cultura invexológica; a cultura da antecipação; a cultura do autodida-

tismo; a cultura de vanguarda. 

 

Analítica. Eis, a seguir, na ordem lógica, os 3 componentes da análise estrutural do in-

vexopensene visando melhor desvelar o tipo de manifestação da consciência: 

1.  Pen. O conteúdo ideativo, nexo evolutivo intraconsciencialidade-intrafisicalidade. 

2.  Sen. O sentimento básico, inquietação positiva da desacomodação. 

3.  Ene. As energias, predisposição à pró-atividade. 

 

Genopensene. A síntese do invexopensene é o ato intraconsciencial de estar à frente de si 

mesmo ou na autovanguarda, qual abertura permanente e autocrítica para a recuperação de cons 

ou genopensenes, à procura de novos e melhores discernimentos. 

Metapensene. O invexopensene ocorre mediante a capacidade de sobrepairar a autopen-

senidade em metapensenes. Eis o caráter da autocrítica enquanto essência da invéxis. 

Intencionalidade. O invexopensene pressupõe a intencionalidade básica ou sentido de 

aceleração autevolutiva. 

Mecanismo. O mecanismo sistêmico do invexopensene processa os inputs de adcons 

(genopensenes, intraconsciencialidade) em outputs de aceleração evolutiva da história pessoal, ou 

a invéxis em si (intrafisicalidade). 

Unidade. A precocidade, unidade de medida da invéxis, é consequência tanto do auto-

vanguardismo quanto da articulação estrutural do invexopensene. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13531 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o invexopensene, indicados para a expansão das aborda-

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

01. Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02. Aceleração  da  história  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03. Acrescentamento:  Maximologia;  Neutro. 

04. Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

05. Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

06. Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07. Autoidentificação  somática:  Autossomatologia;  Homeostático. 

08. Autolucidez  antecipada:  Autolucidologia;  Homeostático. 

09. Bilibertação  inversora:  Invexologia;  Neutro. 

10. Despertamento  parapsíquico  precoce:  Parapercepciologia;  Neutro. 

11. Dubiopensenidade:  Autopensenologia;  Neutro. 

12. Intelectualidade  adolescente:  Parageneticologia;  Homeostático. 

13. Maxiconvergência  incessante:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14. Megafocalização  precoce:  Invexologia;  Homeostático. 

15. Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

O  INVEXOPENSENE  OFERECE  LASTRO  BÁSICO  –  MAR-
GEM  DE  SEGURANÇA  –  NA  AUTAFERIÇÃO  DA  INVÉXIS  

AUTAPLICADA,  QUAL  PRONTIDÃO  PERMANENTE  PARA   
A  REQUALIFICAÇÃO  DO  AUTODISCERNIMENTO  MÁXIMO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplicante da técnica da invéxis, qual teor e re-

sultado tem obtido dos invexopensenes? Você, aplicante da técnica da recéxis, como tem empre-

gado os invexopensenes na atual existência? 
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I N V E X O T E C A  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A invexoteca é a coletânea de dicionários, livros, artigos, teses, jornais, bo-

letins, manuais, revistas, periódicos, artefatos do saber e materiais virtuais relativos ao estudo 

exaustivo e detalhado da técnica da inversão existencial e da Ciência Invexologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo inversão vem do idioma Latim, inversio, “inversão; transposição 

em ret rica; ironia; anástrofe; alegoria”  de invertere, “virar; voltar do avesso; revolver; derrubar; 

deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no Século XIX. O vocábulo existencial deriva do 

idioma Latim Tardio, existencialis, “existencial; relativo ao aparecimento”  de existere, “aparecer; 

nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter exist ncia real”. Surgiu também 

no Século XIX. A palavra teca procede do idioma Latim, theca,“estojo; coleção; local de guarda 

de coleç es”  e este do idioma Grego  theke, “caixa; estojo; escr nio; dep sito; prédio de guarda”. 

Sinonimologia: 1.  Teca da Invexologia. 2.  Holomemória da Invexologia. 3.  Bibliolo-

gia da Invexologia. 4.  Banco de dados invexológicos. 

Neologia. O vocábulo invexoteca e as duas expressões compostas mininvexoteca e ma-

xinvexoteca são neologismos da Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Bibliotecologia Juvenil. 2.  Recexoteca. 3.  Gibiteca. 

Estrangeirismologia: o timeline da Invexologia; o Campus de Invexologia; o Invexari-

um; o Tertuliarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às leituras e produções mentaissomáticas da Invexologia. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Invexoteca: 

arquivo teático. Invexoteca é paracognição. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexologia; os ortopensenes; a ortopensenida-

de; os neopensenes; a neopensenidade; os autocriticopensenes; a autocriticopensenidade; os so-

ciopensenes; a sociopensenidade; a sintonia com o holopensene da invéxis na leitura do acervo 

dos autores; o holopensene lúcido da juventude adepta da invéxis. 

 

Fatologia: o fato de a invexoteca ser 1 das 300 tecas da Holoteca no Centro de Altos 

Estudos da Conscienciologia (CEAEC), pertencente à holomemória da Conscienciologia (Ano-

base: 2013); a indexação dos itens da invexoteca na Holoteca; o registro físico da História da 

técnica da invéxis; a organização do acervo de artigos, teses, comunicações pessoais, livros e pe-

riódicos sobre Invexologia, Hebeologia e Sociologia da Juventude; a Bibliografia  Específica 

Exaustiva (BEE) da Invexologia; as pontoações da Associação Internacional de Inversão 

Existencial (ASSINVÉXIS); a leitura das gestações conscienciais das invexogerações na evitação 

de reinventar a roda; o esforço na contribuição de cientificidade na Neociência Invexologia, com 

21 anos de bagagem (Ano-base: 2013); a autorresponsabilidade proexológica na contribuição de 

neoverpons e gescons à invexoteca; o índice de produtividade mentalsomática dos inversores;  

a Coletânea Gestações Conscienciais dos Grinvexes; os Anais do Simpósio do Grinvex (SIG); os 

Jornais da Invéxis; os Boletins Informativos; as publicações de artigos científicos no Congresso 

Internacional de Inversão Existencial (CINVÉXIS); o livro Inversão Existencial; os verbetes pu-

blicados sobre Invexologia; os livros de autores da Conscienciologia; o folheto Invexometria para 

o Jovem Desperto; os manuais e boas práticas a exemplo do Manual da Biocaminhada Energé-

tica (BIOCAM) e Manual dos Grinvexes; os cosmogramas; os DVDs e vídeos dos eventos inve-

xológicos; as pesquisas pessoais magnas para a aceleração da autevolução; a recuperação de cons 
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no acesso à invexoteca; o saldo grupocármico das produções grupais invexológicas; o saldo poli-

cármico pessoal. 

 

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

a partir das gescons invexológicas; o rapport com a paraprocedência; as lembranças das responsa-

bilidades assumidas no Curso Intermissivo (CI); as inspirações extrafísicas para o ponto de parti-

da da escrita; a parapsicoteca. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo leitura-debate-escrita no Grinvex; o sinergismo leitura- 

-inteligência-maturidade; o sinergismo interassistencial nas pesquisas no Grinvex; o sinergismo 

invexoteca-Holoteca-Holociclo. 

Principiologia: o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio do exemplarismo pes-

soal (PEP); o princípio da autoridade moral; o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) dos inversores existenciais; o códi-

go duplista de Cosmoética (CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da organização da biblioteca; a teoria da Sociologia da Juven-

tude. 

Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade;  

a técnica da pontoação; a técnica da leitura rápida; a técnica do cosmograma; a técnica do 

Conscienciograma; a técnica do Invexograma; a técnica de mais 1 ano de vida, acelerando a pro-

dução da escrita; a técnica de imobilidade física vígil (IFV); a técnica da câmara de autorrefle-

xão; a técnica da dupla evolutiva; a técnica da tenepes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório cons-

cienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;  

o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;  

o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico Serenarium;  

o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico Tertulia-

rium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holotecologia; o Colégio Invisível dos Invexólo-

gos; o Colégio Invisível da Mentalsomática; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colé-

gio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Sere-

nologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos mentaissomáticos no acesso à invexoteca; o efeito halo do acervo 

invexológico; o efeito do holopensene da invéxis; a evitação dos efeitos do porão consciencial nas 

visitas assíduas à Holoteca. 

Neossinapsologia: a aquisição de paraneossinapses na leitura e escrita de material in-

vexológico; as neossipnases adquiridas a partir da escrita, permitindo a recuperação de cons. 

Ciclologia: o ciclo leitor-escritor; o ciclo leitura de verpons–escrita de neoverpons;  

o ciclo pesquisa-adcons; o ciclo leitura-pesquisa-artigo-curso-livro. 

Enumerologia: o dicionário; o livro; o artigo; a coletânea; a antologia; a memória;  

o censo. O boletim; o folheto; o jornal; o manual; a revista; o catálogo; o material virtual. 

Binomiologia: o binômio invexoteca–arquivo teático; o binômio invexoteca-invexopen-

sene; o binômio Grinvex-pesquisa; o binômio Holoteca-Invexoteca; o binômio evocação-atração; 

o binômio leitura-releitura; o binômio leitura-autorreflexão; o binômio Arquivologia-holome-

mória. 

Interaciologia: a interação leitura–escrita–recuperação de cons magnos; a interação 

cognição–conhecimento–erudição multidimensional; a interação leitores-autores; a interação 

Hebeologia-invéxis; a interação professor-aluno; a interação jovem lúcido–adulto experiente;  

a interação amparador-amparando; a interação assistido-assistente; a interação inversores-reci-

clantes. 
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Crescendologia: o crescendo assistido-assistente; o crescendo Grinvex-voluntariado- 

-epicentro; o crescendo jovem–adulto consciencial; o crescendo inversor-invexólogo; o crescen-

do artigo-verbete-livro. 

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio proéxis-especialidade-

publicação. 

Polinomiologia: o polinômio leitura–escrita–debate–produção assistêncial. 

Antagonismologia: o antagonismo invexoteca / biblioteca; o antagonismo iniciativa  

/ acabativa. 

Paradoxologia: o paradoxo de ser possível o desenvolvimento da cosmovisão no estudo 

de única especialidade. 

Politicologia: a invexocracia; a assistenciocracia; a proexocracia; a sociocracia; a dis-

cernimentocracia; a argumentocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a meritocracia; 

a lucidocracia. 

Legislogia: as leis da interassistência cosmoética; a lei da evolução interconsciencial;  

a lei do maior esforço desde a juventude; as leis da maxiproéxis grupal; as leis da meritocracia 

evolutiva. 

Filiologia: a holotecofilia; a bibliofilia; a inventariofilia; a intelectofilia; a gnosiofilia; 

a mentalsomatofilia; a autopesquisofilia; a autocriticofilia; a lucidofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a invexofobia; a holotecofobia; a bibliofobia; a recexofobia; a neofobia;  

a reflexofobia; a autocriticofobia; a proexofobia; a lucidofobia; a evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da arrogância; a síndrome da dispersão consciencial; a sín-

drome da despriorização existencial; a síndrome da mediocrização consciencial; a síndrome da 

insegurança. 

Maniologia: a monomania; a mania da competição com os outros. 

Mitologia: o mito de o jovem ter todo o tempo do mundo. 

Holotecologia: a invexoteca; a holoteca; a biblioteca; a inventarioteca; a mentalsomato-

teca; a criticoteca; a proexoteca; a intrafisicoteca; a socioteca; a holomaturoteca. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Invexotecologia; a Sociologia da Juventude; a He-

beologia; a Arquivologia; a Holotecologia; a Bibliologia; a Inventariologia; a Holomnemônica;  

a Estatística; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmovisiologia; a Holomaturo-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o inversor existencial; o invexólogo; o invexotecário; o holotecário; 

o bibliotecário; o inventariante; o inventariador; o arquivologista; o colecionador cultural; o com-

pilador; o recenseador; o autor; o escritor; o pesquisador; o autodidata; o sociólogo; o impressor; 

o editor; o livreiro; o crítico; o revisor; o tradutor; o leitor; o exemplarista; o agente retrocognitor 

inato; o duplista; o tenepessista; o tocador de obra; o voluntário; o verbetólogo. 

 

Femininologia: a inversora existencial; a invexóloga; a invexotecária; a holotecária;  

a bibliotecária; a inventariante; a inventariadora; a arquivologista; a colecionadora cultural;  

a compiladora; a recenseadora; a autora; a escritora; a pesquisadora; a autodidata; a socióloga;  

a impressora; a editora; a livreira; a crítica; a revisora; a tradutora; a leitora; a exemplarista;  

a agente retrocognitora inata; a duplista; a tenepessista; a tocadora de obra; a voluntária; a verbe-

tóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens 

holothecologus; o Homo sapiens archivologus; o Homo sapiens sociologus; o Homo sapiens inte-
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llectualis; o Homo sapiens gnosophilicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens 

cosmoethicus; o Homo sapiens completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: mininvexoteca = o acervo pessoal do inversor de obras referentes à Inve-

xologia; maxinvexoteca = o acervo coletivo da Holoteca de obras referentes à Invexologia. 

 

Culturologia: a cultura da holoteca; a cultura da invexoteca; a cultura da invéxis; a cul-

tura da autopesquisa; a cultura do livro. 

 

Pontoações. No âmbito da Invexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 pon-

toações da invexoteca, desde a apresentação da técnica da inversão existencial, em 1991, até  

a atualidade (Ano-base: 2013), subdivididas em duas categorias, visando oferecer maior panora-

ma dos dados: 

 

A.  Material Impresso. 

01.  Anais dos Simpósios do Grinvex (SIG): 18. 

02.  Artigos publicados sobre Invexologia: 256. 

03.  Bibliografia  Específica Exaustiva da Invexologia: 1. 

04.  Boletins informativos: 8. 

05.  Coletâneas Gestações Conscienciais: 4. 

06.  Folhetos: 8. 

07.  Jornais da Invéxis: 24. 

08.  Livro juvenil: 1. 

09.  Livro sobre a técnica da invéxis: 1 (Inversão Existencial: Autoconhecimento, 

Assistência e Evolução desde a Juventude). 

10.  Verbetes defendidos sobre Invexologia: 24. 

 

B.  Material Audiovisual. 

11.  DVDs: 12. 

12.  Fitas de vídeo: 54. 

 

Temáticas. Eis, em ordem alfabética, 11 temas recorrentes publicados sobre Invexologia 

(Ano-base: 2013): 

01.  Biografologia. 

02.  Dupla evolutiva. 

03.  Epicentrismo. 

04.  Ginossoma. 

05.  Holopensene da Invéxis. 

06.  Técnica da inversão existencial. 

07.  Mesologia. 

08.  Parapedagogia. 

09.  Parapsiquismo. 

10.  Porão consciencial. 

11.  Recin. 

 

Terapeuticologia. A entrada no universo da invexoteca gera impacto terapêutico posi-

tivo na conscin com atraso na produção de artigos, verbetes ou obras científicas, incentivando  

a produção mentalsomática. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Arquivologia:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Autexclusivismo  inversivo:  Autoinvexometrologia;  Homeostático. 

03.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Banco  de  dados:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Bibliologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Biblioteca:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

09.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

10.  Holomemória  da  Conscienciologia:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

11.  Holotecologia:  Comunicologia;  Homeostático. 

12.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

13.  Inversor  intelectual:  Invexometrologia;  Homeostático. 

14.  Taxologia  Holotecária:  Holotecologia;  Neutro. 

15.  Tempo  dos  Cursos  Intermissivos:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

 

O  ACESSO  À  INVEXOTECA  OTIMIZA  A  SINTONIA  DOS  

INVERSORES  COM  O  CURSO  INTERMISSIVO  RECENTE,  
FACILITANDO  A  REMEMORAÇÃO  DAS  GESCONS  PRIO-
RITÁRIAS  NA  EXPANSÃO  DA  CIÊNCIA  INVEXOLOGIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui cosmovisão sobre os temas de pesquisa já 

publicados sobre Invexologia? Qual é a própria responsabilidade na contribuição e formação da 

invexoteca? 

 
Webgrafia  Específica: 

 

1.  Musskopf, Tony; Org.; Bibliografia  Específica Exaustiva da Invexologia; colaboradores Ana Ruiz et al.; 

42 p.; 26 abrevs.; 1 E-mail; 10 enus.; 1 gráf.; 2 tabs.; 1 website; Versão 2.0; Associação Internacional de Inversão 
Existencial (Assinvéxis); Foz do Iguaçu, PR; Outubro, 2007; páginas 4, 6 e 41; disponível em: <http://www. http://www.-

assinvexis.org/downloads.php>; acesso em: 06.08.13. 

 

V. R. 
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I R M Ã O S    I N T E R M I S S I V I S T A S  
(G R U P O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. Os irmãos intermissivistas são o grupo de conscins, homens e mulheres, 

participantes de Curso Intermissivo (CI), ressomados na mesma família nuclear, consanguínea, 

com objetivo de participar da maxiproéxis grupal por meio da interassistencialidade e da tares. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra irmão, provém do idioma Latim, frater, “nome da relação de pa-

rentesco entre duas ou mais pessoas  filhas dos mesmos pais”. Surgiu no Século XIII. 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.  Intermissivistas consanguíneos. 2.  Irmãos partícipes de CI. 

Neologia. As 3 expressões compostas irmãos intermissivistas, irmãos intermissivistas in-

versores e irmãos intermissivistas reciclantes são neologismos técnicos da Grupocarmologia. 

Antonimologia: 1.  Irmãos não intermissivistas. 2.  Irmãos baratrosféricos. 

Estrangeirismologia: os brothers parceiros de Curso Intermissivo; os flashbacks do CI; 

o rapport entre os intermissivistas; o link com a paraprocedência; o CI objetivando o upgrade da 

vida intrafísica dos irmãos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento  

quanto aos vínculos evolutivos grupocármicos. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Irmãos intermissi-

vistas: mega-aporte. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da megafraternidade; o holopensene pessoal da 

Fraternologia Intermissiva; o holopensene doméstico sadio; os conviviopensenes; a conviviopen-

senidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade;  

a sintonia pensênica interconsciencial; o holopensene pessoal da convivialidade cosmoética; o ho-

lopensene da tarefa do esclarecimento; os ortopensenes; a ortopensenidade; os proexopensenes;  

a proexopensenidade; a disposição pensênica interassistencial; os neopensenses; a neopensenida-

de grupal; o ato de pensenizar positivo do outro; o ato de não pensenizar mal de ninguém; a im-

plantação e sustentação de holopensenes pró-evolutivos. 

 

Fatologia: os filhos egressos de CI nascidos de mesmo pai e mãe; a otimização no cum-

primento da proéxis facilitada pelos laços fraternos; o grupo evolutivo intermissivista; a prioriza-

ção da proéxis evolutiva; as estratégias teáticas às situações assistenciais da intrafisicalidade; as 

metas pessoais evolutivas; a interassistência dentro da família nuclear; a possibilidade de dialogar 

com os irmãos sobre a evolução; a interassistência entre irmãos; a interassistência na escrita de 

verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; a convivialidade grupocármica familiar; a vida 

cotidiana não convencional; o exemplarismo homeostático na condição de ferramenta interas-

sistencial grupal; a afinidade grupocármica; o exemplarismo na conduta interassistencial; o fato 

de os afins se atraírem; os ganhos evolutivos na realização de cursos da Conscienciologia em con-

junto; o grupo evolutivo específico de cada consciência; a força presencial grupal; a radicação vi-

talícia na Cognópolis; a cooperação nas atividades domésticas; a identificação do trafar, trafor  

e trafal grupal; a reflexão grupal de traços a serem melhorados; o importante papel da progenitora 

ao abrir as portas para a Ciência das Ciências; a visão assistencial panorâmica da rede grupocár-

mica; o cuidado em não negligenciar a assistência aos familiares; o acolhimento no momento 
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certo; a prontidão assistencial; a reconciliação; as festividades familiares na condição de oportuni-

dade de interassistir; o exemplarismo silencioso; o ato de presentear visando a ampliação do 

rapport; o cultivo de valores e hábitos sadios; a Cosmoética na condição de valor entre os irmãos; 

a confiança sustentada pela amizade sadia entre os irmãos; o prazer da companhia; os diálogos 

enriquecedores; a complementaridade de saberes; as facilidades e obstáculos da vida intrafísica; 

as diferenças entre pais e filhos podendo ser oportunidade de aprendizado; as reciclagens exis-

tenciais sem drama; os acertos grupocármicos antes da separação física da família nuclear; os 

estímulos assistenciais às realizações pessoais; a condição evolutiva dos filhos sendo agentes mo-

tivadores das proéxis dos pais; a perda do individualismo sem perda da individualidade; o upgra-

de da família nuclear para a família evolutiva. 

 

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

das experiências extrafísicas realizadas pelos irmãos intermissivistas; as projeções em grupo;  

a telepatia; a utilização da sinalética energética e parapsíquica entre irmãos intermissivistas;  

a consolidação da paramizade no período do Curso Intermissivo; as precognições; a assistência 

multidimensional pré-dessomática; o integrante da família sendo cobaia de exercícios energéti-

cos; a tenepes; a doação energética conjunta; o planejamento de mecanismos de ajuda extrafísica 

mútua; as interações bioenergéticas entre os irmãos; a autopesquisa da seriéxis grupal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da valorização dos talentos individuais na família;  

o sinergismo autopesquisa-interassistência; o sinergismo cosmoético intermissivista-interassis-

tente; o sinergismo recin-recéxis; o sinergismo autolucidez-proéxis; o sinergismo do voluntari-

ado conscienciológico da tares. 

Principiologia: o princípio da fraternidade evolutiva; o princípio da maxifraternidade; 

o princípio da amizade intermissivista; o princípio do crescimento evolutivo pessoal e grupal; 

o cultivo do princípio popular “a uni o faz a força”; os princípios da Cosmoética; o princípio da 

descrença (PD); a manutenção do princípio do respeito mútuo; o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP); o princípio tarístico aplicado à assistência grupocármica. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); o código evolutivo dos intermis-

sivistas. 

Teoriologia: a teática da convivialidade grupocármica; a teática da priorização da pro-

éxis; a parateática dos Cursos Intermissivos; a teoria das interprisões grupocármicas; a teática 

do mais lúcido ajudar o menos lúcido. 

Tecnologia: a técnica das retrocognições; a técnica da aquisição do senso universalista; 

a técnica da convivialidade autoconsciente em grupo; a técnica do salto baixo; a técnica da reci-

clagem intraconsciencial; a técnica do vínculo consciencial; a técnica da evitação do subcérebro 

abdominal; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da evitação dos falsos conceitos;  

a técnica de recuperação dos cons magnos. 

Voluntariologia: os irmãos voluntários de Instituição Conscienciocêntrica (IC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Estado Vibracional; o labora-

tório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade 

evolutiva; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico 

da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o labo-

ratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Convivio-

logia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia. 

Efeitologia: os efeitos da interassistencialidade evolutiva na reciclagem intraconscien-

cial (recin); o efeito reconciliador da interassistencialidade na família nuclear; os efeitos do 

exemplarismo materno na proéxis dos filhos; os efeitos da ligação energética entre os irmãos; os 

efeitos da escrita em redes sociais virtuais para a tarefa do esclarecimento; os efeitos da interas-
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sistência por meio da tares entre amigos; os efeitos da maturidade precoce do irm o “tempor o” 

na família nuclear; os efeitos no grupocarma da realização de cursos conscienciológicos. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da convivência intrafisica diária com ir-

mãos intermissvistas; as neossinapses adquiridas na prática diária da tenepes; as neossinapses 

oriundas das práticas bionergéticas; as neossinapses advindas da escrita de verbete da Enciclo-

pédia da Conscienciologia pelos irmãos intermissivistas. 

Ciclologia: o ciclo período intermissivo–ressoma–vida intrafísica; o ciclo intermissão- 

-intrafisicalidade-intermissão; o ciclo das amizades; o ciclo da interassistência; o ciclo 

evolutivo. 

Enumerologia: as afinidades entre os irmãos intermissivistas; a interassistência entre 

irmãos intermissivistas; o companheirismo entre irmãos intermissivistas; a parceria evolutiva 

entre irmãos intermissivistas; a ortoconvivialidade dos irmãos intermissivistas; a docência cons-

cienciológica efetivada pelos irmãos intermissivistas; a tares realizada pelos irmãos intermissi-

vistas. 

Binomiologia: o binômio traços intraconscienciais–maturidade evolutiva; o binômio 

hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio proexológico recebimento-retribuição; o binômio amiza-

de extrafísica–amizade intrafísica; o binômio admiração-discordância; o binômio assim-desas-

sim; o binômio maturidade precoce–inversão existencial. 

Interaciologia: a interação convivência-respeito; as interações bioenergéticas; as inte-

rações psicossomáticas; a interação familiar amorosa; a interação assistência–crescimento evo-

lutivo; a interação assimilação energética–assistencialidade desassediadora. 

Crescendologia: o crescendo interprisão grupocármica–interassistencialidade evoluti-

va; o crescendo iniciativa individual–completismo grupal; o crescendo apego–amor incondicio-

nal; o crescendo interassistencialidade grupocármica–interassistencialidade policármica. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial diálogo-respeito-conciliação; o trinômio 

solicitação-atendimento-assistência; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento. 

 Polinomiologia: o polinômio amor-educação-convivialidade-evolução. 

Antagonismologia: o antagonismo amizades evolutivas / amizades ociosas; o antago-

nismo interassistencialidade evolutiva / assédio grupocármico; o antagonismo teoria intermissiva 

/ prática proexológica; o antagonismo tarefa do esclarecimento / tarefa da consolação. 

Paradoxologia: o paradoxo dos irmãos intermissivistas exercerem a tarefa da consola-

ção; o paradoxo lucidez extrafísica pré-ressomática–obnubilação intrafísica. 

Politicologia: a meritocracia; a maxiproexocracia; a teaticocracia; a assistenciocracia; 

a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a pa-

rapsicocracia; a democracia pura. 

Legislogia: as leis da proéxis; a lei do maior esforço evolutivo; a lei da grupocarmali-

dade; a lei da soliedariedade cosmoética evolutiva; as leis da sincronicidade universal; as leis da 

interassistencialidade na proéxis; a lei da tarefa do esclarecimento. 

Filiologia: a conviviofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a proexofilia; a cosmoeti-

cofilia; a raciocinofilia; a fraternofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a reciclofobia; a conviviofobia; a raciocinofobia; a superação da autocritico-

fobia; a conscienciofobia; a cogniciofobia; a evitação da decidofobia; proexofobia; a sociofobia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome do poder intrafísico; a superação da síndrome 

do medo; a profilaxia da síndrome da autovitimização; a superação da síndrome da dispersão 

consciencial; a evitação da síndrome do estrangeiro (SEST). 

Maniologia:  a heterocriticomania; a eliminação da mania das queixas e lamentações; as 

manias herdadas. 

Mitologia: o mito da família perfeita. 

Holotecologia: a intermissioteca; a grupocarmoteca; a convivioteca; a interassistencio-

teca; a proexoteca; a evolucioteca; a comunicoteca; a discernimentoteca; a intelectoteca; a socio-

teca; a experimentoteca; a argumentoteca; a cosmoeticoteca; a teaticoteca; a retrocognoteca;  

a geneticoteca. 
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Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Determino-

logia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Harmoniologia; a Fraternologia; a Interprisiologia;  

a Liberologia; a Pensenologia; a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Evoluciologia; a Cos-

movisiologia; a Parapercepciologia; a Tenepessologia; a Maxiproexologia; a Seriexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a turma do CI; o grupo evolutivo 

intermissivista; a minipeça interassistencial; a prole; a conscin enciclopedista; a conscin autopes-

quisadora; a conscin intelectual; a conscin camarada; a consciex amparadora de função; a conscin 

comunitária; a equipe intra-extrafísica. 

 

Masculinologia: os irmãos intermissivistas; o filho intermissivista; o intermissivista 

exemplarista; o projetor lúcido; o voluntário da Conscienciologia; o colega evolutivo; o agente 

retrocognitor; o cognopolita; o conscienciólogo; o proexista; o proexólogo; o exemplarista; o inte-

lectual; o inversor existencial; o reciclante existencial; o pesquisador; o tertuliano; o verbetógrafo; 

o agente pacificador; o agente atrator; o amparador intrafísico; o companheiro; o mano. 

 

Femininologia: as irmãs intermissivistas; a filha intermissivista; a intermissivista exem-

plarista; a projetora lúcida; a voluntária da Conscienciologia; a colega evolutiva; a agente 

retrocognitora; a cognopolita; a consciencióloga; a proexista; a proexóloga; a exemplarista; a inte-

lectual; a inversora existencial; a reciclante existencial; a pesquisadora; a tertuliana; a verbe-

tógrafa; a agente pacificadora; a agente atratora; a amparadora intrafísica; a companheira; a mana. 

 

Hominologia: o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens gruppalis; o Homo sapiens liberator; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens 

exemplaris. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: irmãos intermissivistas inversores = aqueles na condição de praticantes 

da técnica da inversão existencial com objetivo de antecipação evolutiva; irmãos intermissivistas 

reciclantes = aqueles praticantes da técnica da reciclagem existencial com objetivo de compléxis 

grupal. 

 

Culturologia: a cultura da maxifraternidade; a cultura da interassistencialidade evolu-

tiva; a cultura da tares; a cultura maxiproexológica; a cultura conscienciológica; a cultura da 

convivialidade sadia. 

 

Interassistenciologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 29 características mani-

festadas pelos egressos do Curso Intermissivo, passíveis de serem encontradas também em irmãos 

intermissivistas: 

01.  Abertismo consciencial. 

02.  Acolhimento. 

03.  Afetividade. 

04.  Antivitimização. 

05.  Argumentação tarística. 

06.  Autoconfiança. 

07.  Autodeterminação. 

08.  Autodisponibilidade. 

09.  Automotivação. 

10.  Autopesquisa. 
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11.  Autorganização. 

12.  Clarividência. 

13.  Comunicabilidade. 

14.  Cosmoética. 

15.  Desdramatização. 

16.  Discrição. 

17.  Exemplarismo. 

18.  Interassistência. 

19.  Liderança evolutiva. 

20.  Lucidez. 

21.  Minipeça da maxiproéxis grupal. 

22.  Ortoconvivialidade. 

23.  Ortopensenidade. 

24.  Paciência. 

25.  Parapsiquismo sadio. 

26.  Proéxis. 

27.  Projetabilidade. 

28.  Responsabilidade. 

29.  Tenepessista. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com os irmãos intermissivistas, indicados para a expansão das 

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

01.  Amizade  da  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

02.  Amizade  intermissivista:  Conviviologia;  Homeostático. 

03.  Central  Extrafísica  da  Fraternidade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

04.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

05.  Desestagnação  do  intermissivista:  Autopriorologia;  Homeostático. 

06.  Família  consciencial:  Paraconviviologia;  Homeostático. 

07.  Família  nuclear  conscienciológica:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

08.  FEP  do  intermissivista:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Função  do  intermissivista:  Proexologia;  Neutro. 

10.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

11.  Lição  de  fraternidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

12.  Maxiproéxis:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

13.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

14.  Recin  grupal:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

15.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

 

A  OPORTUNIDADE  DE  INTERAÇÃO  DOS  IRMÃOS  INTER-  
MISSIVISTAS  NA  PROÉXIS  GRUPAL,  CONSTITUI  APOR- 

TE  EXISTENCIAL  E  MEGARRESPONSABILIDADE  PERANTE  

COMPROMISSOS  COM  A  INTERASSISTÊNCIA  E  A  TARES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a hipótese de possuir irmãos e / ou ir-

mãs intermissivistas? Quais os ganhos evolutivos hauridos com tal condição? 
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I R R A C I O N A L I D A D E    R E L I G I O S A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A irracionalidade religiosa é a qualidade, caráter ou condição das atitudes 

ou posturas irracionais ou ilógicas de legiões de religiosos profissionais e leigos, em geral, espa-

lhados em todos os continentes da Terra. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo irracional procede do idioma Latim, irrationalis, “irracional”. 

Apareceu no Século XVI. O termo irracionalidade surgiu no Século XIX. A palavra religiosa de-

riva também do idioma Latim, religiosus, “piedoso; pio; religioso; sagrado; consagrado pela reli-

gião”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Irracionalismo religioso. 02.  Crença irracional. 03.  Crendice irra-

cional. 04.  Contrassenso religioso. 05.  Absurdidade religiosa; absurdo religioso. 06.  Disparate 

religioso. 07.  Despropósito religioso. 08.  Insensatez religiosa. 09.  Alogia religiosa; ilogismo 

religioso. 10.  Inépcia religiosa. 

Neologia. As duas expressões compostas irracionalidade religiosa doentia e irracionali-

dade religiosa superdoentia são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Racionalidade científica. 2.  Racionalismo científico. 3.  Racionali-

dade paracientífica. 4.  Refutação científica. 5.  Pesquisa científica. 6.  Antidogmatologia. 7.  Des-

crenciologia. 

Estrangeirismologia: o superlobby religioso; o mumbo-jumbo; o Hokuspokus. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente da visão humana. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Irracionali-

dade: megailusão autocognitiva. Irracionalismo: indigestão subcerebral. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da racionalidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os credulopensenes; a credulopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a irracionalidade religiosa; a ausência da razão dos religiosos; o fascínio de 

grupo; o doutrinismo; a religiosidade sentimentaloide; o fundamentalismo teológico dos homens- 

-bomba; o carolismo; a gurulatrose; a veneração amaurótica; o religiosismo amaurótico; a deifica-

ção; o beatério; as idiotices dos livros religiosos sagrados; as lavagens subcerebrais religiosas; as 

pieguices; a satelitização humana; o erro do sectarismo; o ônus da sacralização; o Estado Laico. 

 

Parafatologia: a heterassedialidade; os heterassédios grupais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância. 

Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições. 

Polinomiologia: o polinômio autassedialidade-autocorrupção-autodesorganização-au-

tacriticidade. 

Antagonismologia: o antagonismo irreconciliável Ciência / Religião; o antagonismo 

racionalidade / irracionalidade. 

Politicologia: a teocracia; a gurucracia; a genuflexocracia; a idolocracia; a asnocracia; 

a hagiocracia; a mitocracia. 
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Filiologia: a hiperdulia; a dulia; a teofilia. 

Fobiologia: a heterocriticofobia; a raciocinofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a megalomania religiosa; a teomania; a hagiomania. 

Mitologia: a Mitologia religiosa; a Teomitologia; os megamitos religiosos; a Soteriolo-

gia; a Hagiologia. 

Holotecologia: a religioteca; a dogmaticoteca; a absurdoteca; a mitoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psiquiatria; a Psicopatologia; a Conscienciotera-

pia; a Dogmatologia; a Teologia; a Soteriologia; a Falaciologia; a Sofística; a Fanatismologia;  

a Supersticiologia; a Imagisticologia; a Arte; a Subcerebrologia; a Credulologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin fanática de pedra; a dupla doutrinador-doutri-

nado. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o evoluciente; o religioso; o profissional religio-

so; o crente; o beato; o adorador; o credulopata. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a evoluciente; a religiosa; a profissonal religiosa; 

a crente; a beata; a adoradora; a credulopata. 

 

Hominologia: o Homo stultus; o Homo obtusus; o Homo sapiens credulus; o Homo sa-

piens idolatricus; o Homo sapiens doctrinalis; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens fana-

ticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: irracionalidade religiosa doentia = a adoração de imagens de barro; irra-

cionalidade religiosa superdoentia = a gestante-bomba islâmica. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 fatos 

elementares evidenciadores de irracionalidades religiosas: 

01.  Bovinolatria. A adoração absurda, em pleno Terceiro Milênio, da vaca por parte de 

legiões de adultos-crianças religiosos na Índia. 

02.  Celibato. O celibato instituído, há séculos, pela Igreja Católica Apostólica Romana 

(ICAR), condição forçada, aberração antibiológica inteiramente impraticável, tendente à hedionda 

pedofilia por toda parte, também há séculos. 

03.  Cristianismo. A ICAR, ou o Cristianismo, gerou, dentre outros, 3 filhos bastardos: 

as 8 Cruzadas, com 2 séculos de guerras, roubos e crimes; a Inquisição Espanhola, ou a engrena-

gem louca; e o Opus Dei, a seita superpotente. 

04.  Ditadura. O budismo mantendo, há décadas, a ditadura implacável de Mianmar 

(Antiga Birmânia). 

05.  Gestante. A gestante-bomba muçulmana explodindo a si mesma, o feto e vários pa-

rentes étnicos ou os primos israelitas, ao mesmo tempo. 

06.  Lama. O dinheirista Dalai Lama (Lhamo Dhondup, 1935–) apoiando e recebendo 

45 milhões de rúpias de Shoko Asahara (Chizuo Matsumoto, 1955–), o líder mortífero da seita ja-

ponesa Verdade Suprema. 

07.  Madre. A badalada madre católica Teresa de Calcutá (Agnes Gonxha Bojaxhiu, 

1910–1997) recebendo vultuoso financiamento da hedionda dinastia Duvalier (François Duvalier, 

1907–1971) do Haiti. 
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08.  Roustainguismo. A aceitação amaurótica, por largo número de espíritas, da fábula 

de Jean Baptiste Roustaing (1805–1879) assentada no suposto corpo fluídico de Jesus Cristo  

(4 a.e.c.–29 e.c.). 

09.  Tanga. A manutenção tradicional da tanga nas ilustrações do corpo de Jesus Cristo 

desnudo a fim de acobertar o umbigo ou o tipo óbvio de ressoma animal do personagem conside-

rado fanática e miticamente como sendo extra-humano. 

10.  Teoterrorismo. Os atos destrutivos horroríveis do teoterrorismo moderno executa-

dos pelos líderes e liderados de múltiplas confissões religiosas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a irracionalidade religiosa, indicados para a expansão das 

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

01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Doutrinação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Fascínio  pelo  grotesco:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Gurulatria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Ilogicidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Postura  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  IRRACIONALIDADE  RELIGIOSA  EXISTE  DESDE  AS  ORI-
GENS  DA  HUMANIDADE  E  NÃO  VAI  DESAPARECER TÃO  

CEDO.  O  INTELIGENTE  É  EVITAR  TAL  POSTURA  A  FIM  

DE  NÃO  ENTRAVAR  A  AUTEVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. A irracionalidade religiosa ainda envolve você, leitor ou leitora, de al-

gum modo? Você convive fraternalmente com os seres humanos, religiosos, irracionais? 
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I R R A Z Ã O  
( A U T O R R A C I O C I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A irrazão é a manifestação, propriedade, qualidade, caráter, traço, caracte-

rística e condição das atitudes ou posturas irracionais ou ilógicas, fundamentadas na antirrazão ou 

desrazão. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O prefixo in vem do idioma Latim, in, “privação; negação”. O termo razão 

deriva também do idioma Latim, ratio, “cálculo; conta; registro; medida; proporção; interesse; 

empenho; causa; disposição; projeto; método; modo de fazer; sistema; doutrina; inteligência; si-

so”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Desrazão. 2.  Antirrazão. 3.  Irracionalidade. 4.  Ilogicidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo razão: antir-

razão; desrazão; irrazão; razoabilidade; razoada; razoado; razoamento; razoar; razoável. 

Neologia. As duas expressões compostas irrazão teórica e irrazão vivenciada são neolo-

gismos técnicos da Autorraciocinologia. 

Antonimologia: 1.  Razão. 2.  Racionalidade. 3.  Logicidade. 

Estrangeirismologia: o deficit cognitivo; o deficit educacional; a intelligentsia enferma. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade do raciocínio. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da desrazão; os baratropensenes; a baratropenseni-

dade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os in-

fantopensenes; a infantopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; a autopensenização 

apriorística; os juízos autopensênicos infundados. 

 

Fatologia: a irrazão; a irrazão da fé; a necessidade do juízo moral; a carência do juízo 

político; a ilogicidade; a antilogicidade; os antilogismos; os ilogismos capciosos; a incongruência 

ideativa; as incorreções; a misologia; as desrazões; a absurdez; a absurdeza; a absurdidade;  

o absurdismo; a pseudológica; os tolicionários; as distorções da realidade; os buracos negros da 

irracionalidade; os desacertos; os descuidos; os deslizes; a desassociação de ideias; as más inter-

pretações; as erronias; a asneira; a asnada; a asnaria; a asneirada; a asnice; a asnidade; a jumenta-

da; a jericada; o zotismo; os delírios de interpretação; o autodesvario; a confusão mental; a subce-

rebralidade; a subcerebração; o subcerebralismo; o subcérebro abdominal; o subcérebro protor-

reptiliano; a subnormalidade; a microcefalia; a microcrania; o irracionalismo; a instintividade; os 

contrassensos; as megacontradições; a antintelectualidade; a antirrazão; a disfunção cerebral; os 

raciocínios falhos; a animalização; o vegetalismo instintivo; a atrofia cortical; a hipofunção ce-

rebral; a queda da discriminabilidade sensorial; a obstupidificação vegetativa; o retardo mental;  

a patetice; a micropsiquia; o umbilicossoma; a emergência da irrazão; a busca pela racionalização 

do irrazoável; a investida para justificar o injustificável; a pretensão de tornar compreensível o in-

compreensível; a tentativa de sustentar o argumento logicamente insustentável; a legitimação da 

barbárie; o criacionismo negando as evidências evolucionistas; a Eletronótica desconsiderando as 

evidências parapsíquicas; a destruição da vida terrestre pelos próprios terráqueos; a alienação do 

ser político; o autoisolamento do ser social. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a inspira-

ção baratrosférica; a irrazão generalizada criando e fixando comunidades baratrosféricas. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo irrealista imaginação-ilogicidade-acriticismo. 

Principiologia: a relevância do princípio da descrença contra as crendices; o princípio 

racional de não ser inteligente se posicionar contra fatos e parafatos. 

Teoriologia: a teoria da robéxis; a teoria da reurbex. 

Tecnologia: a técnica de autorreflexão de 5 horas; a técnica da Impactoterapia; a técni-

ca da Cosmoética Destrutiva. 

Voluntariologia: o voluntariado da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomática. 

Efeitologia: os efeitos perniciosos do ansiosismo sobre o mentalsoma; o efeito halo da 

ilogicidade grupal; o efeito do acriticismo na superficialidade intelectual. 

Neossinapsologia: os travões mentais às neossinapses e parassinapses. 

Ciclologia: o ciclo das retroideias estagnadoras; o ciclo do raciocínio partido; o ciclo 

construção-desconstrução dos constructos pessoais. 

Enumerologia: a ilusão; a fantasia; a paixão; a superstição; o dogma; o tabu; o mito. 

Crescendologia: o crescendo ansiedade-erro. 

Trinomiologia: o trinômio (aliteração monofônica) falta-falha-falência; o trinômio 

ignorância-irreflexão-antidiscernimento; o trinômio imaturidade-inexperiência-irracionalidade; 

o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio violência-guerra-destruição; o trinômio ali-

ciante sexo-dinheiro-poder. 

Polinomiologia: o polinômio distorção perceptiva–distorção parapsíquica–distorção 

cognitiva–distorção mnemônica. 

Antagonismologia: o antagonismo razão / irrazão; o antagonismo paracerebralidade / 

subcerebralidade. 

Paradoxologia: o paradoxo falacioso da fé raciocinada. 

Politicologia: a barbarocracia; a asnocracia; a epicopocracia; a hagiocracia; a idolocra-

cia; a merocracia. A irrazão ideológica nas entrelinhas das políticas autocráticas. 

Legislogia: a lei do menor esforço mentalsomático. 

Fobiologia: a logicofobia; a criticofobia; a neofobia; a autorraciocinofobia. 

Sindromologia: as síndromes delirantes; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndro-

me de Swedenborg. 

Mitologia: os mitos em geral afrontando a razão humana. 

Holotecologia: a absurdoteca; a dogmaticoteca; a mitoteca; a oniroteca; a patopenseno-

teca; a problematicoteca; a nosoteca. 

Interdisciplinologia: a Autorraciocinologia; a Parapatologia; a Subcerebrologia; a Enga-

nologia; a Logicologia; a Refutaciologia; a Mentalsomatologia; a Discernimentologia; a Coeren-

ciologia; a Criteriologia; a Argumentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a consciência mentalsomaticamente desequilibrada. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; os guias desorientadores; o dono da verdade. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a dona da verdade. 

 

Hominologia: o Homo sapiens irrationalis; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens 

antilogicus; o Homo sapiens antirretilineatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens imma-

turus; o Homo sapiens insensatus; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens alienatus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: irrazão teórica = a qualidade da autopensenidade baseada na desrazão; 

irrazão vivenciada = a qualidade da ação pessoal estruturada na desrazão. 

 

Culturologia: a cultura da curtura ou da deseducação; a cultura da irreflexão; os idio-

tismos culturais; a cultura escravagista; a cultura imperialista. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a irrazão, indicados para a expansão das abordagens deta-

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

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Alucinação:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

03.  Antilogismo:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Antirretilinearidade  consciencial:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

05.  Argumentação  ilógica:  Comunicologia;  Nosográfico. 

06.  Auschwitz:  Megaparapatologia;  Nosográfico. 

07.  Autorraciocinofilia:  Autorraciocinologia;  Homeostático. 

08.  Erro  crônico:  Errologia;  Nosográfico. 

09.  Ilogicidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Irracionalidade  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Raciocínio  falho:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Racionalidade  rudimentar:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

13.  Razão  superior:  Voliciologia;  Homeostático. 

14.  Reação  exagerada:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

15.  Subcerebralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  VIVÊNCIA  DA  IRRAZÃO  É  A  PERDA,  SEM  EXCEÇÃO,  
DOS  VALORES  DA  CONSCIÊNCIA,  INCLUINDO  A  VIDA,  
ENERGIAS  CONSCIENCIAIS,  TEMPO,  OPORTUNIDADES 

DE  APRENDIZAGEM  E  COMPANHIAS  EVOLUTIVAS. 
 

Questionologia. A irrazão ainda atua, de algum modo, sobre você, leitor ou leitora? Em 

qual contexto? 
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I R R E F L E X Ã O    P R É -V E R B A L  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A irreflexão pré-verbal é o ato ou comportamento pessoal precipitado de 

falar sem pensar antes, gerado pela ausência de reflexão, ponderação ou recolhimento íntimo. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O primeiro prefixo ir vem do idioma Latim, in, “privação; negação”. A pa-

lavra reflexão provém do mesmo idioma Latim, reflexio, “refletir; curvar; dobrar; vergar; concen-

tração da consci ncia sobre si pr pria”. Apareceu no Século XVII. O segundo prefixo pré deriva 

também do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação; adiantamento; diante; superioridade 

comparativa”. O termo verbal procede igualmente do idioma Latim, verbalis, “de palavras; ver-

bosidade; derivado de verbo”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Pronunciamento irrefletido. 2.  Palavra irreflexa. 3.  Imprudência co-

loquial. 4.  Incontinência verbal. 5.  Precipitação dialética. 6.  Irreflexonismo. 7.  Impulsividade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo reflexão: 

autorreflexão; irrefletida; irrefletido; irrefletiva; irrefletivo; irreflexa; irreflexão; irreflexiva; ir-

reflexivo; irreflexo; reflexibilidade; reflexionar; reflexível; reflexiva; reflexivo; reflexo. 

Neologia. As 3 expressões compostas irreflexão pré-verbal, irreflexão pré-verbal míni-

ma e irreflexão pré-verbal máxima são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Reflexão pré-verbal. 2.  Pronunciamento refletido. 3.  Palavra pon-

derada. 4.  Prudência coloquial. 5.  Continência verbal. 6.  Reflexonismo. 

Estrangeirismologia: a perda do glamour; o gossip do congresso; o hollow profile. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente com ações cerebela-

res ou psicomotrizes. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Irreflexão: 

impulsividade amaurótica. 

Coloquiologia: o pagar mico; o pisão na bola. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da irreflexão; a não-linearidade da autopenseni-

zação. 

 

Fatologia: a irreflexão pré-verbal; o ato de falar em voz alta e depressa sem pensar;  

o disparo verbal aleatório; o desvio da Retórica; o ato irracional explícito; a interlocução patológi-

ca; as irreflexões interpessoais, domésticas e sociais; as mesmas precipitações consecutivas; o au-

todescontrole; a sofreguidão; a estultícia; a insensatez; a incompetência; a impetuosidade; o per-

túrbio; a distorção; a mancada; a gafe; o aparte desajustado; a extrapolação dos limites do bom-

tom; o embaraço; o autoconstrangimento; a falta do hábito da autorreflexão; a ausência de 

solilóquios; a ansiedade; o açodamento; a imprudência; o exibicionismo pessoal sempre inconve-

niente; a carência da cogitação intensa prévia; o primarismo consciencial; a hipolucidez; a sub-

jugação do mentalsoma pelo psicossoma; a rendição do cérebro ao cerebelo; a impulsividade na 

conduta; o porão consciencial no adulto; os reflexos negativos da irreflexão; o arrependimento; as 

retratações pessoais; o subdiscernimento; o transtorno da ansiedade generalizada (TAG); o Igno-

rantismo; a ausência da Autoconscienciometrologia. 

 

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

a conscin joguete dos assediadores extrafísicos; a antiprimener. 
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III.  Detalhismo 

 

Enumerologia: o atabalhoamento; o estouvamento; a impulsividade; a leviandade; a te-

meridade; a precipitação; o desacerto. 

Binomiologia: o binômio impulsividade-arrependimento. 

Trinomiologia: o trinômio ansiedade-fala-remorso; o trinômio rompante-impacto- 

-surto; o trinômio acriticismo-autocorrupção-autassédio. 

Polinomiologia: o polinômio social por favor–obrigado–desculpe–com licença. 

Antagonismologia: o antagonismo paciência / impaciência; o antagonismo autorrefle-

xão / autoirreflexão; o antagonismo autocontrole / autodescontrole; o antagonismo impulso / cál-

culo; o antagonismo razão / comoção; o antagonismo racionalidade / emocionalidade; o antago-

nismo sabedoria / tolice. 

Politicologia: a assediocracia. 

Fobiologia: a autodisciplinofobia. 

Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da 

mediocrização. 

Holotecologia: a comunicoteca; a convivioteca; a metodoteca; a pedagogoteca; a pato-

pensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Comunicologia; a Coloquiologia; a Refutacio-

logia; a Nosografia; a Psicossomatologia; a Psicologia; a Consciencioterapia; a Autenganologia;  

a Autovitimologia; a Paraprofilaxiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente; a pessoa desorganizada. 

 

Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o reciclante existencial; o pré-serenão vul-

gar; o desô; o estulto; o irrefletido; o precipitado; o arrebatado; o impulsivo; o agoniado; o aflito; 

o agitadão; o ansioso. 

 

Femininologia: a compassageira evolutiva; a reciclante existencial; a pré-serenona vul-

gar; a desô; a estulta; a irrefletida; a precipitada; a arrebatada; a impulsiva; a agoniada; a aflita;  

a agitadona; a ansiosa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens interlocutor; o Homo sapiens 

autovictimatus; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens antipa-

thicus; o Homo sapiens desaequilibratus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: irreflexão pré-verbal mínima = a intervenção deseducada, deslocada  

e extemporânea do participante no desenvolvimento do debate do tema técnico; irreflexão pré- 

-verbal máxima = a resposta precipitada e irracional do entrevistado à questão levantada pelo re-

pórter durante a entrevista coletiva. 

 

Terapeuticologia. Considerando o universo da Consciencioterapia, o maior tranquili-

zante ou ansiolítico é a série de práticas no laboratório conscienciológico da imobilidade física 

vígil (IFV), durante 3 horas, a cada sessão, no CEAEC. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a irreflexão pré-verbal, indicados para a expansão das 

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

1.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

2.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

3.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

4.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

5.  Ilogicidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

6.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

7.  Verborragia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  TRISTE  OCORRÊNCIA  DA  IRREFLEXÃO  PRÉ-VERBAL   
É  A  EVIDÊNCIA  LASTIMÁVEL  DA  AUTODESORGANIZAÇÃO   

DA  CONSCIN  PRECIPITADA  INSERIDA  ENTRE  AS  MAIS  

DESTACADAS  E  COMUNS  NAS  COMUNICAÇÕES  ORAIS. 
 

Questionologia. Você ainda se vitimiza com algum ato de irreflexão pré-verbal? Qual  

a causa da ocorrência? 
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I R R E N U N C I A B I L I D A D E  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A irrenunciabilidade é a qualidade ou caráter de irrenunciável ou a condi-

ção cosmoética, evolutiva, inteligente, inafastável, de não se poder renunciar, em nenhuma hipó-

tese lógica, a algo, a alguém ou a algum contingenciamento existencial, obrigação ou dever extre-

mamente específico e personalíssimo, seja humano, social, ou multiexistencial, parassocial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo in vem do idioma Latim, in, “privação; negação”. A palavra re-

nunciável deriva também do idioma Latim, renunciare, “anunciar; declarar; proclamar; não acei-

tar o convite; largar; renunciar; ponderar; refletir”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Inabdicabilidade. 02.  Condição inabdicável. 03.  Condição inadi-

missível. 04.  Condição intransferível. 05.  Norma inderrogável. 06.  Direito irrenunciável.  

07.  Dever irrenunciável. 08.  Renúncia ineficaz. 09. Abdicação incorreta. 10.  Autorrenúncia an-

ticosmoética. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo renúncia: 

irrenunciabilidade; irrenunciado; irrenunciável; renunciabilidade; renunciação; renunciado; re-

nunciador; renunciamento; renunciante; renunciar; renunciatário; renunciatório; renunciável. 

Neologia. As duas expressões compostas irrenunciabilidade social e irrenunciabilidade 

parassocial são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 01.  Renunciabilidade. 02.  Condição de renunciável. 03.  Abdicabilida-

de. 04.  Condição abdicável. 05.  Condição transferível. 06.  Direito renunciável. 07.  Renúncia 

eficaz. 08.  Abdicação correta. 09.  Renúncia cosmoética. 10.  Autossacrifício cosmoético. 

Estrangeirismologia: o jus cogens; o jus dispositivum. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Etologia, Sociologia e Parassociologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; as assinaturas pensênicas de todo momento. 

 

Fatologia: a irrenunciabilidade; o dever de se admitir as responsabilidades quanto aos 

próprios atos; as responsabilidades intransferíveis somente exercidas pelo titular; as competências 

pessoais; a autorresponsabilidade inabdicável; a liberdade jurídica pertencente ao Homem e o res-

pectivo limite perante os interesses dos outros homens e da própria organização social; o momen-

to no qual os direitos não podem ser objetos de renúncia; a impossibilidade do abandono ou da 

desistência voluntária do direito sobre alguma coisa; a impossibilidade do abandono ou da de-

sistência voluntária do dever quanto a alguma coisa; a irrenunciabilidade do direito a férias inca-

pacitando a substituição por qualquer compensação; o interesse superior da coletividade; o bem 

comum; o interesse geral; as grandes normas trabalhistas inderrogáveis; a autonomia da vontade 

quando limitada pelo propósito de tornar o Direito mais social; as anulações das renúncias viola-

doras das garantias e benefícios estabelecidos; as inspirações no dia a dia; o livre arbítrio indivi-

dual; o direito de pensenizar, falar e agir livremente; o egocentrismo compulsório. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio jurídico da irrenunciabilidade; o princípio do posiciona-

mento pessoal; a imperatividade de determinados princípios legais. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica da priorização do mais relevante. 

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. 

Efeitologia: os efeitos das pegadas deixadas pela conscin por onde passa. 

Binomiologia: o binômio Direito-Paradireito; o binômio irrenunciabilidade–autonomia 

da vontade. 

Trinomiologia: o trinômio empregado-empregador-Socin; o trinômio direito-dever-re-

núncia. 

Polinomiologia: o polinômio inviolabilidade-intransferibilidade-irrenunciabilidade-im-

prescritibilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo racionalidade / irresponsabilidade; o antagonismo 

Civilização / barbárie; o antagonismo Direito / Antidireito; o antagonismo Direito Renunciável 

/ Direito Irrenunciável; o antagonismo direito do indivíduo / direito da coletividade; o antagonis-

mo omissuper / irrenunciabilidade; o antagonismo viver pelo autocontingenciamento / viver pela 

autoproéxis. 

Politicologia: a democracia; o socialismo. 

Legislogia: o caráter de ordem pública das leis básicas da Socin; no sentido jurídico,  

a irrenunciabilidade do trabalhador impedido de renunciar aos direitos pessoais assegurados pela 

legislação do trabalho. 

Filiologia: a conviviofilia. 

Fobiologia: a conviviofobia. 

Holotecologia: a convivioteca; a grafopensenoteca; a direitoteca; a evolucioteca; a ma-

turoteca; a prioroteca; a logicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia;  

a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Conscienciometrologia; a Grupocar-

mologia; a Policarmologia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação. 

 

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

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



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13555 

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

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

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

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens irrenunciator; o Homo sapiens conviviologus; o Homo 

sapiens proexologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cognopensenicus; o Ho-

mo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens parapoliticologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: irrenunciabilidade social = a qualidade de a conscin viver reconhecendo 

as consequências dos próprios atos humanos; irrenunciabilidade parassocial = a qualidade de  

a consciex viver reconhecendo as consequências dos próprios paraatos. 

 

Culturologia: a cultura da justiça; a cultura do Direito; a cultura da renúncia à guerra. 

 

Caracterologia. Segundo a Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcio-

nal, 8 condições básicas irrenunciáveis da conscin lúcida, manifestações cosmoéticas críticas,  

e correspondentes cumprimentos de deveres ou obrigações daí derivados, contra as quais a pessoa 

somente terá prejuízos, agravantes, melex e interprisão grupocármica, nesta dimensão ou na ex-

trafisicalidade, a partir desta vida humana e em relação às próximas: 

1.  Vida: ninguém (homem ou mulher) pode, cosmoeticamente, renunciar à própria vida 

humana ou cometer suicídio, a deserção. Daí nasce a valorização da função do soma. 

2.  CI: ninguém (homem ou mulher) pode, cosmoeticamente, renunciar ao próprio Curso 

Intermissivo, pré-ressomático, reconhecido. 

3.  Proéxis: ninguém (homem ou mulher) pode, cosmoeticamente, renunciar à própria 

programação existencial. 

4.  Maternidade: ninguém (mulher) pode, cosmoeticamente, renunciar à própria condi-

ção de mãe depois de gerada a prole. 

5.  Paternidade: ninguém (homem) pode, cosmoeticamente, renunciar à própria condi-

ção de pai biológico, legítimo. 

6.  Filiação: ninguém (homem ou mulher) pode, cosmoeticamente, renunciar à própria 

condição consanguínea de filho ou filha, perante a mãe e o pai. Incide, aqui, a dívida pela existên-

cia humana recebida. 

7.  Interpretação: ninguém (ator ou atriz) pode, cosmoeticamente, renunciar à própria 

escolha livre e às consequências deletérias, duradouras, da atuação do mau exemplo amoral do 

personagem interpretado com toda automotivação no teatro ou no cinema. A pessoa, ou a imagem 

pública, ficam permanentemente lembrados como sendo a vilã ou o vilão baratrosférico. 

8.  Autoria: ninguém (autor ou autora) pode, cosmoeticamente, renunciar à responsabili-

dade de ter redigido o livro publicado, no próprio nome, e às respectivas consequências do texto. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Antidireito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
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03.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Egocentrismo  compulsório:  Egologia;  Neutro. 

05.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Parainalienabilidade:  Paradireitologia;  Homeostático. 

10.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia;  Homeostático. 

 

O  ESTUDO  DA  CONDIÇÃO  DA  IRRENUNCIABILIDADE  
A  CERTOS  CONTINGENCIAMENTOS  É  INDISPENSÁVEL  

A  TODA  CONSCIN  LÚCIDA,  EM  QUALQUER  CÍRCULO  DA  

PROXÊMICA  E  EM  QUALQUER  CICLO  DA  CRONÊMICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem refletido sobre a irrenunciabilidade quanto 

aos efeitos dos próprios atos e paraatos? Você reconhece a própria multidimensionalidade cons-

ciencial? 
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I R R E S I S T I B I L I D A D E  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A irresistibilidade é a qualidade de irresistível ou a condição cuja força 

(pressão, peso), lógica (racionalidade, ponderação) ou sedução (encanto, envolvimento) ante  

a qual não há como resistir ou a consciência ainda não dispõe de recursos para resistir. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo in vem do idioma Latim, in, “privação; negação”. A palavra resis-

tível deriva também do idioma Latim, resistere, “parar voltando-se; deter-se; parar; estar afastado; 

preservar; persistir; teimar; resistir; opor-se; manter-se firme; fazer frente a”. O termo irresistibili-

dade apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Irresistividade. 2.  Irreprimibilidade. 3.  Indomabilidade. 4.  Arrasta-

mento. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos do vocábulo resistência: irresistên-

cia; irresistente; irresistibilidade; irresistível; irresistividade; resistente; resistibilidade; resistir; 

resistível; resistividade; resistivo. 

Neologia. As duas expressões compostas irresistibilidade intrafísica e irresistibilidade 

extrafísica são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Resistibilidade. 2.  Resistividade. 3.  Autorresiliência. 4.  Evitabili-

dade. 5.  Omissuper. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do emprego 

das energias conscienciais (ECs) pessoais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene da irresistibilidade. 

 

Fatologia: a irresistibilidade; o caráter da irresistibilidade; a sedução da irresistibilida-

de; a irresistibilidade à afinidade interconsciencial; o impacto da irresistibilidade; a irresistibili-

dade à lógica da argumentação; a irresistibilidade à neoverpon; a irresistibilidade à Estética; a ir-

resistibilidade ao exemplo arrastador; a irresistibilidade protorreptiliana ao mau hábito; a irresis-

tibilidade ao nível mais elevado da evolução consciencial; a irresistibilidade da força presencial; 

as injunções evolutivas; o limite pessoal da resistibilidade; a interdependência interconsciencial 

evolutiva; os momentos críticos de decisão; a evitação do estupro evolutivo; a resistibilidade às 

compulsões em geral; a resistibilidade como vacina contra a interprisão grupocármica; as sedu-

ções; os cantos das sereias; as tentações; os envolvimentos. 

 

Parafatologia: a irresistibilidade às bases da Paragenética pessoal; a irresistibilidade da 

força parapresencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio subjetividade-objetivida-

de; o binômio força-diplomacia. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-decisão-deliberação. 
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Antagonismologia: o antagonismo bem / mal; o antagonismo coerência / incoerência;  

o antagonismo estadista / populista. 

Politicologia: a autocracia; a ludocracia. 

Filiologia: a idolofilia. 

Fobiologia: a criticofobia; a disciplinofobia. 

Maniologia: a religiomania; a riscomania. 

Mitologia: o mitismo; os mitos em geral; os mitos românticos em particular. 

Holotecologia: a convivioteca; a comunicoteca; a criticoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Energossomatologia; a Evoluciologia; a Vo-

liciologia; a Intencionologia; a Autodiscernimentologia; a Refutaciologia; a Conscienciometro-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação. 

 

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

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

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

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

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

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação. 

 

Hominologia: conscins doentias perante a irresistibilidade – o Homo sapiens vulgaris;  

o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens inordinatus; conscins sadias 

perante a irresistibilidade – o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 

vigilans; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: irresistibilidade intrafísica = a condição da conscin fisicamente franzina 

e débil perante a força muscular da conscin fisicamente agigantada e vigorosa; irresistibilidade 

extrafísica = a condição da consciex lúcida ressomante perante as ponderações racionais do evo-

luciólogo extrafísico do grupo evolutivo. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, a irresistibilidade pode ser classificada em 

4 categorias, segundo os veículos de manifestação da consciência, aqui dispostas na ordem lógica 

progressiva de excelência: 
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1.  Somática: física; o predomínio da força bruta; a truculência; o belicismo. 

2.  Energossomática: energética; o predomínio das energias conscienciais (ECs); a eu-

forin. 

3.  Psicossomática: instintiva; o predomínio da emotividade; o choro incoercível. 

4.  Mentalsomática: reflexiva; o predomínio do autodiscernimento; a omissão superavi-

tária (omissuper). 

 

Holomaturologia. Do ponto de vista da Cosmoeticologia, há duas modalidades básicas 

de irresistibilidade: 

1.  Sadias: a irresistibilidade à pesquisa intelectual; a irresistibilidade do filho racional 

ante a ponderação do pai; a irresistibilidade do acusado confesso à frente da sentença do juiz. 

2.  Patológicas: a irresistibilidade do toxicômano à biodependência do tóxico; a irresisti-

bilidade às automimeses por parte da conscin vulgar; a irresistibilidade da jovem consumista às 

compras paroxísticas de vestuário; a irresistibilidade ao vício da jogatina; a irresistibilidade à se-

mipossessão interconsciencial pela pessoa incauta. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Energima:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

06.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

A  FORÇA  DA  RESISTIBILIDADE  AO  PIOR,  POR  MEIO   
DO  ÔNUS  DO  NÃO  OU  DA  OMISSUPER,  APONTA,   

DE  MODO  INSOFISMÁVEL,  O  NÍVEL  DE  QUALIDADE  DA  

VONTADE  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  HOMEM  OU  MULHER. 
 

Questionologia. Como atua você na irresistibilidade às ações anticosmoéticas grupais? 

Em tal universo de manifestações você é vencedor ou perdedor? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 

sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional 

do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 
2007; página 961. 
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I R R E S I S T I B I L I D A D E    H O L O P E N S Ê N I C A    E V O L U T I V A  
( H O L O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A irresistibilidade holopensênica evolutiva é a força decisiva autovivencia-

da pela conscin intermissivista, homem ou mulher, propícia a ampliar a recuperação de cons mag-

nos dos princípios da Conscienciologia, rumo ao megafoco pessoal favorável ao cumprimento da 

autoproéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo in vem do idioma Latim, in, “privação; negação”. A palavra resis-

tível deriva também do idioma Latim, resistere, “parar voltando-se; deter-se; parar; estar afastado; 

preservar; persistir; teimar; resistir; opor-se; manter-se firme; fazer frente a”. O termo irresistibili-

dade apareceu no Século XIX. O termo holopensene é a junção do elemento de composição “ho-

lo”  do grego hólos, “completo  total  inteiro” com o neologismo da Conscienciologia “pensene” 

que significa “pensamento  sentimento e energia”. O vocábulo pensamento procede do idioma 

Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; meditar”. Surgiu no Sé-

culo XIII. A palavra sentimento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma 

Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impress es f sicas; sensação; conheci-

mento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom sen-

so”. Apareceu no Século XIV. O termo energia provém do idioma Francês, energie, derivado do 

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

XVI. O termo evolutiva origina-se do idioma Francês, évolutif. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Atratividade ortopensênica insopitável. 2.  Autenvolvência pensênica 

pró-evolutiva. 3.  Atração pelas ideias conscienciológicas. 

Neologia. As 3 expressões compostas irresistibilidade holopensênica evolutiva, irresisti-

bilidade holopensênica evolutiva inicial e irresistibilidade holopensênica evolutiva veterana são 

neologismos técnicos da Holopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Resistência holopensênica à Conscienciologia. 2.  Indiferença ao ho-

lopensene conscienciológico. 3.  Estagnação evolutiva. 

Estrangeirismologia: o rapport interconsciencial pró-evolutivo; o feeling quanto à proé-

xis; o estar in love com o Cosmos. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Parafenomenologia Cosmoética. 

Megapensenologia. Eis megapensene relacionado ao tema: – Autevolução: irresistibili-

dade holopensênica. 

Citaciologia. Eis 3 citações convidativas à reflexão sobre o tema: – Pensamento sem es-

tudo é perigoso. Estudo sem pensamento é tempo perdido (Confúcio, 551–479 a.e.c.). Saber  

o que é correto, e não o fazer, é falta de coragem (Albert Einstein, 1879–1955). Uma mente que 

se abre para uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original (Voltaire, 1694–1788). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a irresistibilidade holopensênica evolutiva; o vinco energético com a fo-

gueira ortopensênica; o holopensene pessoal da Experimentologia; o holopensene pessoal da Inte-

rassistenciologia; o holopensene pessoal da Cosmovisiologia; os cosmopensenes; a cosmopense-

nidade; os megapensenes; a megapensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os 

materpensenes; a materpensenidade; os intermissiopensenes; a intermissiopensenidade; os vinco-

pensenes; a vincopensenidade; a harmonização e o extravasamento cosmoético do materpensene 
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de bom profissional enquanto doador universal; o materpensene descortinado na família evolutiva 

trilhando os mesmos ideais; o pen do pensene dando ênfase na teática evolutiva. 

 

Fatologia: a imersão vivencial na Cognópolis Foz; o ato de colocar mais lenha na fo-

gueira interassistencialmente; o megafoco, a afinidade e a vontade inquebrantáveis de estar pre-

sente holossomática e holopensenicamente no CEAEC; a intenção pessoal de não só receber, mas 

atuar junto aos amparadores e compassageiros evolutivos tornando-se minipeça do maximeca-

nismo; o ato de fazer parte da brigada evolutiva no sentido de não deter o fogo do avanço consci-

enciológico, mas sim alimentá-lo, inserindo as consciências predispostas nele; o ato de ficar com 

os pés na Cognópolis Foz mantendo o mentalsoma na teática; o autoinvestimento na cláusula pé-

trea da proéxis; a vivência da Descrenciologia; a maratona dos intermissivistas mantendo a tocha 

acesa do autoconhecimento, das verpons, da assistencialidade e da tares; a busca de resposta para 

as questões clássicas: De onde vim? Onde estou? Para onde vou?; o ato de assumir e não sumir;  

a priorização das ideias inatas pró-evolutivas; o ato de praticar as vivências tidas no Curso Inter-

missivo; o ato de vivenciar a neoverpon; o ato de abrir mão da zona de conforto para maior con-

forto evolutivo; o vínculo com a Conscienciologia alinhado ao gosto pessoal; a prática natural de 

aliar o universalismo ao fraternismo; a aplicação dos autotrafores; a autopesquisa aplicada com 

vontade ferrenha; o pacifismo pessoal ao estar na Cognópolis junto ao grupo evolutivo; o respeito 

ao nível evolutivo de si próprio e dos outros; o passado atuando no presente e o aceite do momen-

to presente na condição de prêmio autevolutivo; o achego à família evolutiva; o silêncio falando 

mais alto, imbuído de passividade e serenismo; o chancelamento autevolutivo confirmado através 

da Descrenciologia e das neoverpons; a felicidade de ser você mesmo; o regozijo de se reconhe-

cer intermissivista; o conforto e a alegria mentalsomática em defender verbetes da Enciclopédia 

da Conscienciologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático favorecendo a har-

monia holossomática e a conexão com amparadores extrafísicos; a clariaudiência vivenciada em 

laboratório, seguida de confirmação dos compassageiros evolutivos de pacto feito no Curso Inter-

missivo (CI); o mentalsoma tomando as rédeas da autopensenidade na teática multidimensional;  

o fortalecimento energossomático com serenidade, sincrônico ao ritmo evolutivo grupal; a retro-

cognição sadia; a euforia mentalsomática transcendente; o ene do pensene fazendo intercâmbio 

com as energias conscienciais (ECs); a sinalética energética pessoal utilizada, enquanto meio de 

comunicação, angariando autoconfiança; a potencialização das energias conscienciais; a veracida-

de dos sentimentos expressados; o fenômeno da ectoplasmia direcionado sistematicamente para  

a doação universal; a otimização do uso da precognição; a identificação de EVs involuntários, in-

tensos e permanentes parapercebidos logo após a chegada ao CEAEC; a recuperação de cons 

acompanhada de gratidão pelas oportunidades recebidas; a manutenção sadia, potencializada, se-

rena e harmônica da holopensenidade dos amparadores extrafísicos; a convicção de o balneário 

energético CEAEC ser réplica de comunidade extrafísica avançada. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo materpensene assistencial–trabalhos energéticos desen-

volvidos; o sinergismo da teoria e prática conscienciológica; o sinergismo trafor-autoconfiança; 

o sinergismo megafoco–pensene inato; o sinergismo imparcialidade-Cosmoética-universalismo. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da evitação do estupro evo-

lutivo; o princípio do menos doente ajudar o mais doente; o princípio atrator da energia; o prin-

cípio pessoal de pensar grande; o princípio “ gua mole em pedra dura tanto bate até que fura”; 

o princípio da megafraternidade; o princípio da autenticidade; o princípio pessoal de não fazer 

“negocinho” antievolutivo; o princípio pessoal do aproveitamento máximo da oportunidade da 

vida intrafísica; o princípio da influência holopensênica. 

Codigologia: o código da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o código de prioridades pes-

soais; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 
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Teoriologia: a teoria das verdades relativas de ponta (verpons); a teoria do pensene; 

a teoria da interassistencialidade; a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: as técnicas de autopesquisa; a técnica da conscin-cobaia; a técnica da 

autorreflexão de 5 horas; as técnicas bioenergéticas aplicadas à vivência holossomática; a téc-

nica da tenepes; a técnica das 40 manobras energéticas. 

Voluntariologia: o voluntário ativo quanto à interassistência; o voluntário minipeça do 

maximecanismo interassistencial; a voliciolina no trabalho voluntário. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório cons-

cienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o labora-

tório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório 

conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o labo-

ratório das dinâmicas parapsíquicas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Intermis-

siologia; o Colégio Invisível da Pesquisologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio 

Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Me-

gafraternologia. 

Efeitologia: os efeitos do parapsiquismo intelectual; o efeito intrafísico da assistência  

à conscin paraperceptiva; os efeitos dos banhos de energia; o efeito de sempre querer saber 

mais; o efeito ação e reação; o efeito das experiências marcantes advindas de frases ouvidas e da 

participação em cursos, laboratórios, dinâmicas parapsíquicas; o efeito da liberdade holossomáti-

ca; o efeito da mudança de hábitos de maneira natural; os efeitos dos trafores, contribuído de 

maneira gradativa para eliminar os trafares; o efeito do resgate dos colegas intermissivistas; os 

efeitos das senhas intermissivas; o efeito da autopensenização “antes tarde ao invés de na próxi-

ma”; o efeito de deixar para trás os bagulhos energéticos. 

Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadoras de desbloqueios holossomáticos; 

as neossinapses resultantes da teática autopensênica pró-evolutiva; as neossinapses oriundas dos 

Cursos Intermissivos; as neossinapses criadas a partir da comunicação mentalsomática com os 

amparadores extrafísicos; as neossinapses adquiridas com os neologismos conscienciológicos. 

Ciclologia: o ciclo da renovação pessoal reconhecer-reciclar-recomeçar; o ciclo vonta-

de-recebimento-doação; o ciclo assim-desassim; o ciclo plantação-colheita; o ciclo encontros- 

-desencontros-reencontros. 

Enumerologia: a assunção da irresistibilidade evolutiva; a assunção do autodiscerni-

mento; a assunção da autoproéxis; a assunção da teática; a assunção da autevolução; a assunção 

da autoconfiança; a assunção do autocomprometimento. 

Binomiologia: o binômio autassistência-heterassistência; o binômio investimento-rece-

bimento; o binômio imersão mesológica–recuperação de cons; o binômio autodidatismo-cogni-

ção; o binômio veterano-novato; o binômio irresistibilidade–atração pensênica; o binômio mimo 

holossomático–gratidão. 

Interaciologia: a interação quantidade-qualidade-profundidade; a interação energiza-

dor-energizado; a interação estado vibracional–equilíbrio holossomático; a interação assistenci-

alidade-imparcialidade; a interação mentalsoma-energossoma. 

Crescendologia: o crescendo doador desinteressado–doador universal; o crescendo 

fraternismo-universalismo; o crescendo amparador intrafísico–amparador extrafísico; o crescen-

do tacon-tares; o crescendo introspecção-autorreflexão-autortopensenidade. 

Trinomiologia: o trinômio assistencialidade-cosmoeticidade-amparabilidade; o trinô-

mio motivação-trabalho-lazer; o trinômio determinação-realização-resultado; o trinômio atra-

ção-ortopensenidade-cosmovisão. 

Polinomiologia: o polinômio atraso-introspecção-reflexão-autodefinição-autoconscien-

tização-lucidez-ação; o polinômio reflexão–introspeção–recuperação de cons–euforin gratifican-

te; o polinômio psicosfera-holosfera-redescoberta-reconhecimento; o polinômio observação–re-

gistro mental–autoconfiança–autodeterminação; o polinômio autabertismo–pensene elevado–lu-

cidez–gratidão. 
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Antagonismologia: o antagonismo apriorismose / abertismo; o antagonismo superficia-

lidade / profundidade; o antagonismo negocinho / autocoerência; o antagonismo postergação 

/ priorização; o antagonismo desvinculado / vinculado; o antagonismo antes / depois; o antago-

nismo pré-julgamento / pós-julgamento; o antagonismo dentro / fora. 

Paradoxologia: o paradoxo de a minifrase bem colocada no momento certo poder ser  

a sentença maior, mais eufônica e mais impactante evolutivamente. 

Politicologia: a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a experimentocracia; a assisten-

ciocracia; a cognocracia; a voluntariocracia; a proexocracia. 

Legislogia: as leis da Cosmoética; a lei de causa e efeito; a lei da ação e reação; as leis 

da evolução; a lei da atração. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a evoluciofilia; a intermissiofilia; a voluntariofilia; a fra-

ternofilia; a universalismofilia; a cosmofilia. 

Fobiologia: a fobofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da interiorose; a síndrome da apriorismose. 

Mitologia: a superação dos mitos, ritos e crenças. 

Holotecologia: a teaticoteca; a energossomatoteca; a assistencioteca; a experimentoteca; 

a cosmoteca; a parapsicoteca; a pensenoteca; a mentalsomatoteca; a proexoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Homeostaticologia; a Proexologia; a Ampa-

rologia; a Extrafisicologia; a Teaticologia; a Energossomatologia; a Cosmoeticologia; a Interas-

sistenciologia; a Evoluciologia; a Perfilologia; a Autopriorologia; a Autopesquisologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa autodidata; a consciência autocosmoética; a conscin cosmovisio-

lógica; a consciência universalista; a conscin interassistencial; a conscin fraternal; a conscin auto-

decisora; a conscin organizadora; a conscin autopesquisadora; a conscin minipeça do maximeca-

nismo interassistencial. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o evoluciente; o conscienciólogo; o autexperimenta-

dor; o autodidata; o acoplamentista; o retrocognitor; o sistemata; o colaborador; o amparador in-

trafísico; o compassageiro evolutivo; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tertuliano; 

o teletertuliano; o professor; o aluno; o projetor consciente; o autopesquisador; o pacificador;  

o tenepessista; o universalista; o voluntário; o ideólogo; o tocador de obras; o doador universal;  

o sensitivo ectoplasta; o verbetólogo; o verbetógrafo. 

 

Femininologia: a intermissivista; a evoluciente; a consciencióloga; a autexperimentado-

ra; a autodidata; a acoplamentista; a retrocognitora; a sistemata; a colaboradora; a amparadora in-

trafísica; a compassageira evolutiva; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tertuliana; 

a teletertuliana; a professora; a aluna; a projetora consciente; a autopesquisadora; a pacificadora;  

a tenepessista; a universalista; a voluntária; a ideóloga; a tocadora de obras; a doadora universal;  

a sensitiva ectoplasta; a verbetóloga; a verbetógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cosmoethicus;  

o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens sensitivus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo 

sapiens intermissivus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: irresistibilidade holopensênica evolutiva inicial = o primeiro contato es-

tabelecido com o holopensene da Conscienciologia; irresistibilidade holopensênica evolutiva ve-

terana = o contato diuturno com o holopensene da Conscienciologia, após a radicação vitalícia na 

Cognópolis Foz. 
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Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura da observação atenta; a cultura 

holossomática; a cultura da cosmovisão; a cultura da Descrenciologia; a cultura do abertismo;  

a cultura da Experimentologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, em ordem alfa-

bética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas 

centrais evidenciando relação estreita com a irresistibilidade holopensênica evolutiva, indicados 

para expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autoposicionamento  de  ponta:  Autopriorologia;  Homeostático. 

04.  Categoria  da  minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Cronoevoluciologia:  Autevoluciologia;  Neutro. 

06.  Educação  despertológica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

07.  Efeito  balneário  bioenergético:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Efeito  intermissivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Holopensene  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Investimento  consciencial:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Paraconexão:  Interassistenciologia;  Neutro. 

12.  Priorização  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

13.  Reciclofilia:  Reciclologia;  Neutro. 

14.  Tertuliofilia:  Tertuliologia;  Neutro. 

15.  Vínculo  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

 

A  COGNÓPOLIS  FOZ  EXERCE  NOS  INTERMISSIVISTAS   
E  PRÉ-INTERMISSIVISTAS  IRRESISTIBILIDADE  HOLOPEN-
SÊNICA  EVOLUTIVA,  INSERINDO  O  PROEXISTA  NA  CON-
DIÇÃO  DE  MINIPEÇA  LÚCIDA  NA  MAXIPROÉXIS  GRUPAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já sentiu a irresistibilidade holopensênica evolu-

tiva da Cognópolis Foz? Se ainda não teve tal experiência, está se preparando para vivenciá-la? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 523, 528, 678, 930 e 931. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação 
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 95, 372, 414, 

415 e 809. 
3.  Idem; Nossa Evolução; revisores Alexander Steiner; & Sheila Guia; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.;  

1 E-mail; 1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 1 website; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 

Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 32 a 34, 109, 110 e 113 a 118. 

 

M. L. P. 
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I R R E S P O N S A B I L I D A D E  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A irresponsabilidade é a qualidade, condição ou estado da pessoa irrespon-

sável, sem autoconsciencialidade das ações, dos autodeveres e não cumpridora das próprias obri-

gações. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O prefixo in vem do idioma Latim, in, “privação; negação”. O termo res-

ponsável é adaptação do idioma Francês, responsable, “que garante  que responde”  derivado do 

idioma Latim, responsus, de respondere, “afirmar  assegurar  responder; afiançar; prometer; apre-

sentar-se; comparecer”. Surgiu no Século XVIII. As palavras responsabilidade e irresponsabili-

dade surgiram no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Antirresponsabilidade. 02.  Falta de responsabilidade. 03.  Incons-

ciência das obrigações morais. 04.  Inconsciencialidade. 05.  Inconscienciosidade. 06.  Autoirre-

flexão. 07.  Desajuizamento; insensatez. 08.  Leviandade; temeridade. 09.  Antiprofissionalismo; 

comportamento relapso. 10.  Descomprometimento; desorientação pessoal. 

Neologia. As duas expressões compostas irresponsabilidade adolescente e irresponsabi-

lidade adulta são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Responsabilidade. 02.  Ajuizamento. 03.  Autoconsciência das 

obrigações morais. 04.  Consciencialidade. 05.  Conscienciosidade. 06.  Autorreflexão. 07.  Ajui-

zamento; sensatez. 08.  Comportamento correto. 09.  Orientação pessoal. 10.  Autocomprometi-

mento. 

Estrangeirismologia: o puer aeternus; o marketing irresponsável; os hackers e os mi-

creiros irresponsáveis da Internet. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à cosmoeticidade. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Existem ir-

responsáveis onipresentes. A irresponsabilidade mata. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da irresponsabilidade anticosmoética; os nosopen-

senes; a nosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: a irresponsabilidade; a irresponsabilidade humana; a irresponsabilidade se-

xual; a displicência irresponsável; a decisão irresponsável; a atitude irresponsável; a irresponsabi-

lidade criminosa; a irresponsabilidade fiscal; a irresponsabilidade política; o ativismo irresponsá-

vel; o voto irresponsável; o populismo irresponsável; o sindicalismo irresponsável; o turismo ir-

responsável; a incompetência irresponsável; a paternidade irresponsável; o consumismo social-

mente irresponsável; a irresponsabilidade das mentiras; a irresponsabilidade da inimputabilidade; 

a leviandade; a potranquice; os surtos frequentes de imaturidade; a inexperiência; a tacanhice;  

a tontice; a pobreza de potenciais; a inteligência estéril; o descaso; as omissões deficitárias contí-

nuas; o ausentismo; o antitraforismo; a conduta anticompléxis; as inadimplências; os inadimple-

mentos; o comportamento relapso; a adolescência interminável; as inconsequências; a irresponsa-

bilidade toxicogênica; a irresponsabilidade tendo custo elevado; o peso da irresponsabilidade;  

a carga de responsabilidade de cada consciência; os despropósitos irresponsáveis; os frutos noci-

vos da irresponsabilidade; a propaganda irresponsável; a heterocrítica irresponsável; o desdém ir-

responsável; a irresponsabilidade do jornalismo marrom; a mídia irresponsável; a publicação ir-

responsável; as brincadeiras irresponsáveis; os trotes universitários irresponsáveis; o humor irres-

ponsável; o hedonismo irresponsável; a irresponsabilidade dos vândalos; a irresponsabilidade dos 
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baloeiros; a irresponsabilidade do pai deixando o filho menor brincar com arma municiada; as ir-

responsabilidades no trânsito; a irresponsabilidade intelectual; a irresponsabilidade militar; os pa-

trulhamentos ideológicos irresponsáveis; os grampos irresponsáveis; os endividamentos irrespon-

sáveis; a irresponsabilidade de subestimar o risco da doença; as irresponsabilidades dos fabrican-

tes de lâmpadas cancerígenas; as irresponsabilidades dos fabricantes do amianto; as irresponsabi-

lidades dos fabricantes das armas de brinquedo; as irresponsabilidades dos plantadores de plantas 

tóxicas geradoras de mortes mediatas; as irresponsabilidades dos desperdícios de alimentos; as ir-

responsabilidades dos desperdícios de água; as irresponsabilidades dos administradores das em-

presas poluidoras; as irresponsabilidades dos governantes; os limites da irresponsabilidade; o mau 

hábito de passar o trabalho de responsabilidade para outra pessoa; a greve irresponsável; o cúmu-

lo da irresponsabilidade; o Estado irresponsável. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da responsabili-

dade interconsciencial; a ausência do princípio da descrença. 

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

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas. 

Efeitologia: os efeitos deletérios da autassedialidade. 

Enumerologia: a irresponsabilidade administrativa; a irresponsabilidade bancária; a ir-

responsabilidade legal; a irresponsabilidade civil; a irresponsabilidade antievolutiva; a irrespon-

sabilidade anticosmoética; a irresponsabilidade multidimensional. 

Binomiologia: o binômio patológico descompromisso-irresponsabilidade; o binômio 

culpa-irresponsabilidade; o binômio exigir direitos–dispensar deveres. 

Interaciologia: a interação irresponsabilidade-indisponibilidade; a interação cultura da 

irresponsabilidade–cultura da impunidade; a interação mar de lama–mar de irresponsabilidade. 

Crescendologia: o crescendo patológico hábitos ruins–rotinas péssimas; o crescendo 

incapacidade-incompetência-irresponsabilidade. 

Trinomiologia: o trinômio patológico leviandade-negligência-irresponsabilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo autorresponsabilidade / autoirresponsabilidade;  

o antagonismo otimismo / irresponsabilidade. 

Politicologia: a asnocracia; a escravocracia; a vulgocracia; a antidemocracia irrespon-

sável. 

Legislogia: a lei do menor esforço. 

Fobiologia: a autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome de Peter Pan; a sín-

drome de Cinderela; a síndrome do canguru. 

Maniologia: a riscomania irresponsável. 

Mitologia: a irresponsabilidade da demagogia despudorada de religiosos dogmáticos. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autocriticologia; a Consciencioterapia; a Mime-

ticologia; a Autovitimologia; a Intencionologia; a Autoincoerenciologia; a Prospectivologia;  

a Holomaturologia; a Voliciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a pessoa 

relapsa; a conscin leviana; as vítimas da irresponsabilidade humana. 
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o “jovem tardio”; o garotão; o personagem Peter 

Pan; o inadimplente habitual; o inescrupuloso; o mandrião; o malandrão; o rato-de-praia; o co- 

-responsável por irresponsabilidade; o irresponsável; o co-irresponsável; o profissional irrespon-

sável; o eleitor irresponsável; o jurado irresponsável; o gestor irresponsável; o motoqueiro irres-

ponsável. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a inadimplente habitual; a inescrupulosa; a man-

driona; a malandrona; a corresponsável por irresponsabilidade; a irresponsável; a co-irresponsá-

vel; a profissional irresponsável; a eleitora irresponsável; a jurada irresponsável; a gestora irres-

ponsável; a motoqueira irresponsável. 

 

Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens irresponsabilis; o Homo sapiens festi-

vus; o Homo sapiens bifrons; o Homo sapiens malevolens; o Homo sapiens incautus; o Homo sa-

piens acriticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: irresponsabilidade adolescente = a falta de autoconsciencialidade dos 

próprios deveres por parte da pessoa ainda imatura e inexperiente; irresponsabilidade adulta 

= a falta de autoconsciencialidade dos próprios deveres por parte da pessoa madura e experiente. 

 

Culturologia: a cultura da irresponsabilização; a cultura da impunidade. 

Terapeuticologia: os remédios contra a irresponsabilidade; as autorreciclagens intra-

conscienciais; o autocomedimento; a autorreflexão; a priorização evolutiva nos atos pessoais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Adulto-criança:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

02.  Alienação:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 

04.  Artimanha:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

05.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Criatividade  irresponsável:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Megarresponsabilidade:  Paradireitologia;  Homeostático. 

09.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

10.  Riscomania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  IRRESPONSABILIDADE,  SOB  TODOS  OS  ASPECTOS 
E  ABORDAGENS,  NADA  TRAZ  DE  BOM  NEM  DE  EVOLU-
TIVO  PARA  NINGUÉM.  A  VIDA  EVOLUTIVA  ESTÁ  EMBA-

SADA  NA  RESPONSABILIDADE  DOS  AUTESFORÇOS. 
 

Questionologia. A irresponsabilidade atinge você, leitor ou leitora, de algum modo? Em 

quais injunções existenciais? 
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I R R O M P I M E N T O    D O    P A R A C É R E B R O  
( P A R A C E R E B R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O irrompimento do paracérebro é o fenômeno da insinuação perceptível do 

paracorpo do autodiscernimento (Mentalsomatologia), nesta dimensão humana (Intrafisicologia), 

onde a consciência se manifesta por meio do corpo humano, ou soma (Somatologia), e do cérebro 

físico (Cerebrologia), ocorrendo com a conscin mais lúcida parapsiquicamente (Parapercepciolo-

gia), com a recuperação intensiva de cons magnos (Autolucidologia). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra irromper vem do idioma Latim, irrumpere, “entrar com  mpeto; 

precipitar-se para”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição para procede do idioma 

Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo cérebro deriva do idioma Latim, cere-

brum, “cérebro, miolos, espírito; razão  racioc nio  ju zo”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Irrompimento paracerebral. 02.  Irrupção do paracérebro. 03.  Irrup-

ção paracerebral. 04.  Insinuação do paracérebro. 05.  Insinuação paracerebral. 06.  Irrompimento 

mentalsomático. 07.  Afluxo ostensivo do mentalsoma. 08.  Extrapolação mentalsomática.  

09.  Soltura mentalsomática. 10.  Extrapolacionismo parapsíquico. 

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

to: irrompedor; irromper; irrompida; irrompido; irrompível. 

Neologia. As 4 expressões compostas irrompimento do paracérebro, irrompimento do 

paracérebro precoce, irrompimento do paracérebro adolescente e irrompimento do paracérebro 

maduro são neologismos técnicos da Paracerebrologia. 

Antonimologia: 1.  Semipossessão interconsciencial. 2.  Surto autassediador. 3.  Irrom-

pimento do psicossoma. 4.  Irrupção do psicossoma. 5.  Insinuação do psicossoma. 6.  Vivência 

ordinária cerebral. 7.  Paracérebro encoberto da conscin. 

Estrangeirismologia: o breakthrough mentalsomático; a apex mentis; o strong profile; 

o principium conscientiologicum; o Mentalsomarium; o primus inter pares mentalsomático; a ul-

tima ratio da autoconsciencialidade; o maxissobrepairamento ao Zeitgeist; o reavivamento do 

rapport mentalsomático com a autoparaprocedência; o afloramento do background multiexis-

tencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade mentalsomática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da mentalsomaticidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os paralucidopensenes; a paralucidopense-

nidade; os parapensenes; a parapensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os evolu-

ciopensenes; a evoluciopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os hiperpensenes;  

a hiperpensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; 

a flexibilização e amplificação autopensênica. 

 

Fatologia: o cérebro, órgão encefálico ou somático; o âmago da personalidade humana; 

o ato de decantar o paracérebro na intrafisicalidade; o ato de desabrochar a autoconsciencialidade 

na conscin. 

 

Parafatologia: o irrompimento do paracérebro; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o irrompimento do psicossoma;  

a descoincidência vígil; a soltura mentalsomática; o extrapolacionismo mentalsomático; a facilita-

ção ao acessar às Centrais Extrafísicas; a predisposição ao parafenômeno da cosmoconsciência. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o megassinergismo paracérebro-cérebro na pensenosfera homeostáti-

ca; o sinergismo evolutivo pensenosfera-Holosfera (Cosmos) harmonizadas; o sinergismo exube-

rância energética–exuberância intelectual. 

Principiologia: o princípio do parapsiquismo transtemporal, transfísico, transespacial  

e transpessoal; o princípio da evolução consciencial; o princípio do contra parafatos não existem 

parargumentos. 

Teoriologia: 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. 

Tecnologia: as técnicas das parapesquisas; as técnicas de deflagração do irrompimento 

paracerebral. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Parapsíquicos; o Colégio Invisível 

dos Verponologistas; o Colégio Invisível dos Cosmovisiólogos. 

Efeitologia: os efeitos cosmovisiológicos do irrompimento paracerebral; os efeitos heu-

rísticos do trinômio fervilhar neoassociações ideativas–pulular neoconexões sinápticas–borbu-

lhar neoverpons. 

Neossinapsologia: a interação prolífica paraneossinapses-neossinapses; as paraneossi-

napses das conscins superdotadas. 

Enumerologia: a soltura energética (Energossomatologia); a soltura paraperceptiva 

(Autoparapercepciologia); a soltura intelectiva (Mentalsomatologia); a soltura mnemônica (Holo-

memoriologia); a soltura autopensênica (Autopensenologia); a soltura analítica (Autopesquisolo-

gia); a soltura evolutiva (Autevoluciologia). 

Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro. 

Interaciologia: a interação irrompimento do paracérebro–irrompimento do psicossoma; 

a interação autolucidez parapsíquica–irrompimento do paracérebro; a interação soma-energos-

soma-psicossoma-mentalsoma. 

Crescendologia: o crescendo hiperacuidade intrafísica–hiperacuidade extrafísica;  

o crescendo estado vibracional–descoincidência holossomática–extrapolação parapsíquica;  

o crescendo hiperacuidade intrafísica–hiperacuidade multidimensional. 

Trinomiologia: o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–percepções extrassen-

soriais; o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comuni-

cabilidade. 

Polinomiologia: o polinômio veicular soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma;  

o polinômio lexicológico dicionário cerebral sinonímico–dicionário cerebral antonímico–dicio-

nário cerebral analógico–dicionário cerebral poliglótico; o polinômio cosmovisiológico ataca-

dismo-generalismo-poliglotismo-universalismo. 

Antagonismologia: o antagonismo anverso da conscin / reverso da conscin; o antago-

nismo Paragenética sadia / Paragenética doentia. 

Politicologia: a parapsicocracia. 

Legislogia: as leis da Parafisiologia Consciencial. 

Filiologia: a intelectofilia; a cosmopensenofilia; a evoluciofilia; a somatofilia; a energo-

filia; a assistenciofilia; a autopesquisofilia. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a parapsicoteca; a fenomenoteca; a experimentote-

ca; a evolucioteca; a convivioteca; a macrossomoteca. 

Interdisciplinologia: a Paracerebrologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentolo-

gia; a Intraconscienciologia; a Parapercepciologia; a Intermissiologia; a Paraprocedenciologia;  

a Ressomatologia; a Evoluciologia; a Autoproexologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin intelectualmente neofílica. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens paracerebralis;  

o Homo sapiens irrumptor; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Ho-

mo sapiens despertus; o Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo 

sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: irrompimento do paracérebro precoce = a ocorrência de precocidade in-

fantil em algum campo de atividade intelectual; irrompimento do paracérebro adolescente 

= a ocorrência com o jovem, rapaz ou moça, considerado superdotado mentalsomático; irrompi-

mento do paracérebro maduro = a ocorrência com a pessoa adulta considerada genial. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Paracerebrologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o irrompimento do paracérebro, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Abstração:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

05.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Cosmoconsciência:  Comunicologia;  Homeostático. 

07.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

08.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Irrompimento  do  psicossoma:  Psicossomatologia;  Homeostático. 
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10.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

11.  Paracerebrologia:  Holossomatologia;  Homeostático. 

12.  Paracérebro  receptivo:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

13.  Priorização  mentalsomática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

15.  Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 

 

A  OCORRÊNCIA  DO  IRROMPIMENTO  DO  PARACÉREBRO  

COMPÕE  O  PARAFENÔMENO  DO  EXTRAPOLACIONISMO  

INTELECTIVO,  OU  PARAPSÍQUICO,  DA  AUTORRECUPERA-
ÇÃO  INTENSA  DOS  CONS  MAGNOS  DA  CONSCIN  LÚCIDA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já abordou o tema do irrompimento do paracére-

bro? Por qual razão? 
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I R R O M P I M E N T O    D O    P S I C O S S O M A  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O irrompimento do psicossoma é o fenômeno da insinuação perceptível do 

paracorpo dos desejos, nesta dimensão humana (Intrafisicologia), onde a consciência se manifesta 

por meio do corpo humano, ou soma (Somatologia), ocorrendo com a conscin mais lúcida para-

psiquicamente, em momentos de maior descoincidência dos veículos de manifestação (Holosso-

matologia). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra irromper vem do idioma Latim, irrumpere, “entrar com  mpeto; 

precipitar-se para”. Surgiu no Século XIX. O primeiro elemento de composição psico deriva do 

idioma Grego, psykh, de psykhé, “alento; sopro de vida; alma”. O segundo elemento de composi-

ção soma provém do mesmo idioma Grego, soma, “relativo ao corpo; o corpo humano em oposi-

ção   alma”. O vocábulo psicossoma apareceu em 1958. 

Sinonimologia: 1.  Irrompimento psicossomático. 2.  Afluxo ostensivo do psicossoma. 

3.  Extrapolação psicossomática. 4.  Soltura psicossômica. 5.  Extrapolacionismo parapsíquico.  

6.  Autotransfiguração. 

Neologia. As 3 expressões compostas irrompimento do psicossoma, autoirrompimento 

do psicossoma e heteroirrompimento do psicossoma são neologismos técnicos da Psicossomato-

logia. 

Antonimologia: 1.  Vivência ordinária no soma. 2.  Psicossoma encoberto da conscin. 

Estrangeirismologia: o breakthrough psicossomático. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à psicossomaticidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: a predisposição pesquisística da conscin. 

 

Parafatologia: o irrompimento do psicossoma; a sensação do irrompimento do psicosso-

ma; a visualização do psicossoma ostensivo por testemunha; a descoincidência vígil; a autovivên-

cia do estado vibracional (EV) profilático; o irrompimento do psicossoma da conscin portadora de 

macrossoma; a força parapresencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo experimentador-testemunha. 

Principiologia: o princípio do parapsiquismo transtemporal, transfísico, transespacial  

e transpessoal; o princípio da evolução consciencial; o princípio do contra parafatos não existem 

parargumentos. 

Teoriologia: a teoria do irrompimento do psicossoma. 

Tecnologia: as técnicas das parapesquisas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Parapsíquicos. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses. 

Enumerologia: a reflexão consciencial; a energia consciencial; a descoincidência vei-

cular; a parapercepção; a extrapolação parapsíquica; a autotransfiguração; as testemunhas. 
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Binomiologia: o binômio sinérgico visual facial–paravisual facial. 

Interaciologia: a interação autolucidez parapsíquica–irrompimento do psicossoma;  

a interação soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Crescendologia: o crescendo hiperacuidade intrafísica–hiperacuidade extrafísica;  

o crescendo estado vibracional–descoincidência holossomática–extrapolação parapsíquica. 

Trinomiologia: o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–percepções extrassen-

soriais; o trinômio primener-eudemonia-eutimia. 

Polinomiologia: o polinômio veicular soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo essência / aparência; o antagonismo anverso da 

conscin / reverso da conscin; o antagonismo cicatrização demorada / cicatrização instantânea. 

Paradoxologia: o paradoxo na Para-Hemostasia do corte sem sangue; o paradoxo da 

Pararregeneraciologia da regeneração do soma. 

Politicologia: a parapsicocracia. 

Legislogia: a lei da generalização da experiência. 

Filiologia: a duplofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia; a somatofilia; a energofilia; a as-

sistenciofilia; a autopesquisofilia. 

Fobiologia: a parapsicofobia. 

Holotecologia: a psicossomatoteca; a parapsicoteca; a fenomenoteca; a experimentote-

ca; a evolucioteca; a convivioteca; a macrossomoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Ex-

perimentologia; a Autopesquisologia; a Energossomatologia; a Extrapolacionismologia; a Auto-

paracogniciologia; a Autovivenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a dupla evolutiva; os duplistas; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens despertus; o Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sa-

piens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autoirrompimento do psicossoma = o fenômeno vivenciado pela própria 

conscin; heteroirrompimento do psicossoma = o fenômeno observado por alguma testemunha. 

 

Culturologia: a cultura da paraperceptibilidade. 

 

Parafenomenologia. Sob a ótica da Extrafisicologia, há ocorrências extrafísicas nas 

quais determinada dimensão consciencial, através da evolução da média das consciências locais, 

tende a progredir para a próxima dimensão, consecutiva ou contígua, mais evoluída. 

 

Realidades. Pela Evoluciologia, dentro do Cosmos podem existir, além de muitas outras, 

estas 4 realidades, aqui listadas na ordem alfabética: 

1. Evolutividade. Há planetas mais evoluídos se comparados à Terra. 

2. Fisicalidade. Tais planetas apresentam a fisicalidade mais rarefeita ou mais sutil em 

relação a esta onde respiramos. 

3. Habilitabilidade. Tais planetas distantes podem ser alcançados e habitados com os 

somas terrestres quando semidesmaterializados. 

4. Projetabilidade. Tais condições podem facultar projeções multidimensionais mais 

intensivas, instantâneas, lúcidas e avançadas. 

 

Analogia. Podemos empregar a analogia do dente decíduo, ou de leite (Odontologia) da 

criança, ao ceder lugar ao dente natural, adulto ou titular, irrompendo (irrupção) quando chega  

a época devida da maturidade biológica do soma da conscin. 

Parabiologia. Assim também ocorre com o soma cedendo lugar, em parte, pouco a pou-

co, para o psicossoma quando chega a época devida da evolução parabiológica do soma (Somato-

logia e Psicossomatologia). 

Decíduo. Daí podemos concluir: o soma é elemento até certo ponto decíduo ou suscetí-

vel de ser eliminado, no todo ou em parte, de modo transitório ou mais permanente, pelo psicos-

soma (primeira dessoma) e até à manifestação fugaz na dimensão intrafísica sem o soma (o fenô-

meno dos agêneres). 

 

Amplitude. A amplitude do universo da explicação da teoria do irrompimento do psi-

cossoma na dimensão humana alcança múltiplas áreas da vida intrafísica e da Conscienciologia, 

por exemplo, estas 5: 

1. Pesquisologia. As pesquisas da bioluminescência, da regeneração celular, da Bioéti-

ca em geral e da Engenharia Genética sugerem a possibilidade, oportunamente, da tangibilização 

ou manifestação intrafísica, efêmera, das propriedades do psicossoma nesta dimensão intrafísica 

de modo direto, através do soma. 

2. Bioluminescência. A bioluminescência aplicada ao corpo humano o aproximará, 

também de modo fugaz, da luminosidade transcendente do psicossoma. 

3. Regeneração. A regeneração celular fará o soma aproximar-se da propriedade da 

transfiguração espontânea ou intencional do psicossoma. 

4. Ufologia. Quando tais fatos acontecerem, ou vierem a ocorrer, poderão explicar lon-

ga série de teorias dos controvertidos fenômenos ufológicos e influirão extraordinariamente nas 

viagens interplanetárias e na vida das conscins terrestres, em outros planetas, nas futuras e inevi-

táveis colonizações dos astros vizinhos próximos à Terra. 

5. Energias. A teoria da fartura das energias conscienciais da atualidade terrestre já 

prepara o assentamento das bases para o irrompimento mais amplo do psicossoma na vida intrafí-

sica, ocorrendo, hoje, pela explosão demográfica, o aumento do número das miniconexões dos 

fluxos energéticos ou dos liames dos energossomas nos somas, estabelecendo a ligação do psicos-

soma e permitindo à consciex fixar-se temporariamente na matéria densa e viver na condição de 

conscin nesta dimensão humana. 
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Histologia. O fator citológico, histológico ou as alterações celulares – a matéria vivifica-

da pelas energias conscienciais (ECs) – representam as variáveis mais relevantes em tais ocor-

rências. 

Finalidade. Esta avançada teoria do irrompimento do psicossoma é exposta para ser 

questionada, debatida, falseada, refutada e, o mais relevante, pesquisada quanto aos fenômenos 

envolvidos, especialmente no futuro próximo na Terra. 

 

Explicações. A teoria do irrompimento do psicossoma explica racionalmente inúmeros 

aspectos ainda obscuros dos fenômenos conscienciais, dentro da Parafenomenologia, por exem-

plo, afora muitos outros, estes 30, aqui dispostos na ordem funcional: 

01. Acoplamentologia. O acoplamento energético entre as conscins. 

02. Serenologia. O anonimato do Homo sapiens serenissimus. 

03. Parafenomenologia. A aparição da conscin projetada para outras conscins. 

04. Energossomatologia. A assim ou assimilação simpática de energias conscienciais. 

05. Parafisiologia. A autoscopia interna e externa. 

06. Projeciologia. A bilocação física da conscin. 

07. Clarividenciologia. A clarividência viajora. 

08. Dessomatologia. O desaparecimento de certos casos isolados de pessoas ou de 

somas. 

09. Descoincidenciologia. A descoincidência vígil em nível mais avançado. 

10. Desmaterializaciologia. A desmaterialização física. 

11. Consciencioterapia. Os diagnósticos parapsíquicos instantâneos. 

12. Holossomatologia. A elongação extrafísica do soma. 

13. Parapsicomotricidade. A exteriorização da motricidade. 

14. Intrafisicologia. A ocorrência da falsa chegada. 

15. Heteroscopiologia. A heteroscopia projetiva. 

16. Macrossomatologia. O macrossoma em múltiplas manifestações. 

17. Ectoplasmologia. A materialização ou ectoplasmia projetiva (macro-PK). 

18.  Meia-materialização. 

19.  Paranestesiologia. 

20.  Paraassepsia. 

21.  Paracicatrização. 

22.  Paracirurgia. 

23.  Para-Hemostasia. 

24.  Pararregeneração. 

25.  Parateleportação humana. 

26.  Possessão interconsciencial. 

27.  Sinalética energética. Os sinais pessoais parapsíquicos intraconscienciais (aními-

cos) e parapsíquicos (propriamente ditos). 

28.  Tecnologia. A eliminação parapsíquica da dor devido às técnicas da paranestesia. 

29.  Paraassepciologia. A paraassepsia do ambiente paracirúrgico. 

30.  Paradoxologia. O paradoxo da Para-Hemostasia do corte sem sangue. 

 

Ficção. Nas estórias de ficção científica apresentadas no cinema, o ato de o personagem 

extraterrestre irromper da garganta do personagem terrestre é analogia rústica do irrompimento 

do psicossoma através do soma. 

Hipótese. As conscins, ou epicons portadores de macrossomas, desfrutando do estado da 

descoincidência vígil sadia e com a soltura equilibrada do holochacra seriam os mais predispostos 

ao irrompimento do psicossoma, por intermédio do soma, neste atual estágio evolutivo na Terra. 

Prototipologia. No contexto da Parassociologia, a semiconsciex é o protótipo do ser so-

cial terrestre mais avançado já experimentando a condição transcendente do irrompimento do psi-

cossoma e alcançando a vivência sadia da descoincidência vígil mais frequentemente. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o irrompimento do psicossoma, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

02.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Cosmoconsciência:  Comunicologia;  Homeostático. 

04.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

05.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Expressão  facial:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

10.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

O  FENÔMENO  DO  IRROMPIMENTO  PSICOSSOMÁTICO 

COMEÇA  POR  PEQUENAS  ALTERAÇÕES  NA  ENERGOS-
FERA  DA  CONSCIN  SOMENTE  PERCEPTÍVEIS  PELA  PES- 
SOA  MAIS  OBSERVADORA  OU  PESQUISADORA  ATENTA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já suspeitou de algum fenômeno atribuível ao ir-

rompimento do psicossoma? Em quais circunstâncias? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 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 198, 223, 820 e 1.114. 

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.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 295, 296 e 913. 
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I S C A G E M    I N T E R C O N S C I E N C I A L  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A iscagem interconsciencial é a condição da conscin atuando ao modo de 

isca energética perante consciex ou consciexes enfermas, ou conseneres (consciências energívoras). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo isca deriva do idioma Latim, esca, “nutrição; engodo  isca”. Surgiu 

no Século XIV. O sufixo agem provém do idioma Francês, age, “que indica ação  estado  ou 

resultado da ação”. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de  ; entre; no espaço 

de”. O vocábulo consciência procede do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; senso  ntimo”  e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Ação do chamarisco interconsciencial. 2.  Atração interconsciencial.  

3.  Engodo energético humano. 4.  Antidesperticidade inconsciente. 

Neologia. As 3 expressões compostas iscagem interconsciencial, miniscagem intercons-

ciencial e maxiscagem interconsciencial são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Antiscagem. 2.  Amparo interconsciencial. 3.  Tenepessismo.  

4.  Repulsão energética humana. 5.  Desperticidade (consciente). 6.  Projeção consciente. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a imprevidência pensênica; os iscopensenes; a iscopensenidade. 

 

Fatologia: as afinidades patológicas; as evocações inconscientes; a fraqueza presencial; 

os acidentes de percurso; a relação assistência-inconsciência. 

 

Parafatologia: a iscagem interconsciencial; a iscagem interconsciencial inconsciente asse-

diadora; a iscagem interconsciencial lúcida assistencial; os miniassédios interconscienciais fre-

quentes; a operação intrusiva; o heterassédio-pseudassistência; o desconhecimento da desassim;  

a vitimização interconsciencial inconsciente; a iscagem inconsciente de ontem; as atrações das con-

seneres; os bloqueios corticais; as megadescompensações energéticas; a iscagem toxicogênica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório 

conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensê-

nica; o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico 

da tenepes. 

Holotecologia: a assistencioteca; a energeticoteca; a parapsicoteca; a conscienciotera-

peuticoteca; a psicopaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Energossomatologia; a Assediologia; a Noso-

grafia; a Assistenciologia; a Desassediologia; a Autopesquisologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana, anímico-parapsíquica; a isca psicofísica; a cobaia energéti-

ca; a conscin-esponja parapsíquica; a pessoa energeticamente descompensada; a isca humana in-

consciente; a conscin assistida; a consciex assistida; a consener; o ser desperto. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13578 

Masculinologia: o assediado eventual inconsciente; o escravo do energossoma; o indiví-

duo sob ataque bioenergético; o atrator de assediadores; o indivíduo-chamariz energético; o iscão; 

o esponjão; o personagem Corcunda de Notre Dame; o assediador extrafísico inconsciente;  

o satélite de assediador extrafísico; o amparador extrafísico. 

 

Femininologia: a assediada eventual inconsciente; a escrava do energossoma; a mulher 

sob ataque bioenergético; a atratora de assediadores; a mulher-chamariz energética; a iscona; a es-

ponjona; a assediadora extrafísica inconsciente; a satélite de assediador extrafísico; a amparadora 

extrafísica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens attractivus; o Homo sapiens assistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniscagem interconsciencial = o heterassédio fugaz de conscin com au-

tassédio (parapatologia frequente); maxiscagem interconsciencial = o heterodesassédio de 

consciex enferma (interassistencialidade sadia única). 

 

Taxologia. Através da Experimentologia, eis, na ordem funcional, as duas categorias bá-

sicas da iscagem interconsciencial: 

1.  Iscagem interconsciencial evolutiva: assistencial, da consciência lúcida, conduta-ex-

ceção, rara, conjugada com amparador extrafísico (maxiscagem). 

2.  Iscagem interconsciencial patológica: assediadora, da consciência inconsciente, ví-

tima, conduta-padrão, frequente, conjugada com assediador extrafísico (miniscagem). 

 

Percentual. Como esclarece a Evoluciologia, a isca interconsciencial humana, quando 

inconsciente, condição típica do pré-serenão vulgar, apresenta ¼ ou 25% do nível evolutivo do 

Serenão. 

Pré-requisito. Do ponto de vista da Interassistenciologia, a condição ambígua da isca-

gem interconsciencial é fundamental e funciona praticamente como porta aberta ou pré-requisito 

para a conscin alcançar o patamar do epicentrismo consciencial ou do epicon, homem ou mulher. 

Sinalética. Com base na Parapercepciologia, a iscagem interconsciencial através das ex-

periências repetidas, pode ser a semente para a implantação, consolidação e identificação parafi-

siológica, sadia, da estrutura da sinalética anímica e parapsíquica da conscin. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a iscagem interconsciencial, indicados para a expansão 

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

01.  Aborrecimento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Acrasia:  Experimentologia;  Nosográfico. 

03.  Anomalia:  Parafenomenologia;  Neutro. 

04.  Anticura:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

05.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

08.  Faixa  conscienciológica:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Mimeticologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 
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O  PARAFENÔMENO  DA  ISCAGEM  INTERCONSCIENCIAL  

PATOLÓGICA  É  A  DEMONSTRAÇÃO  MÁXIMA  DA  ATUA-
ÇÃO  ÓBVIA  DO  MAIOR  AGENTE  NOSOGRÁFICO  DA  HU-
MANIDADE,  EM  TODOS  OS  TEMPOS:  O  HETERASSÉDIO. 

 

Questionologia. Você ainda é vítima inconsciente da iscagem interconsciencial? Ou já 

domina o processo assistencial autoconscientemente junto com amparador extrafísico? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Corcunda de Notre Dame. Título Original: The Hunchback. País: EUA; Hungria; Canadá; & República 

Tcheca. Data: 1997. Duração: 98 min. Gênero: Drama; & Romance. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: 

Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Peter Medak. Elenco: Mandy Patinkin; Richard Harris; & Salma 

Hayek. Produção: Stéphane Reichel. Desenho de Produção: Trevor Williams. Direção de Arte: József Romvári. Rotei-

ro: John Fasano, baseado na obra de Victor Hugo. Fotografia: Elemér Ragályi. Música: Ed Shearmur. Montagem: Jay 
Cassidy. Cenografia: András Maros. Efeitos Especiais: Gajdecki Visual Effects (GVFX). Companhia: Adelson-Baum-

garten Productions; Alliance Communications Corporation; Stillking Films; Transatlantic Media Associates (TMA);  

& TriStar Television. Outros dados: Produção para TV. Sinopse: Amor atormentado de homem da Igreja coloca a perder 
linda história de amizade, compreensão e afeto entre cigana e homem corcunda renegado pelo povo. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 

enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-
nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 85. 

2.  Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Interna-

cional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 79. 
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 212, 239, 807, 816 e 820. 
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 27. 

5.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;  
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 31, 73 e 74. 

6.  Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Insti-

tuto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 69 e 115. 
7.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. re-

visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 600, 
614 e 694. 

8.  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; página 90. 

9.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-
gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 180, 371, 402, 424, 563, 484, 578, 674, 692, 700 e 759. 
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I S O G Ê N E S E  
( P O L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A isogênese é a igualdade natural e de nascimento, base da democracia di-

reta e da megafraternidade, tornando semelhantes todos os homens e mulheres lúcidos, igualmen-

te dignos de governar. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição iso vem do idioma Grego, isos, “igual 

(em n mero  em força e em partes)”. O segundo elemento de composição gênese procede do idio-

ma Latim, genesis, “posição dos astros em relação ao nascimento de alguma pessoa; hor scopo”  

derivado do idioma Grego, génesis, “força produtora; princ pio; fonte de vida; geração; criação; 

origem; início; nascimento; raça; espécie (de animais); t tulo do primeiro livro do Pentateuco”   

e este de gignomai, “nascer; gerar; produzir”. A palavra gênese surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Igualdade natural. 2.  Igualdade de nascimento. 

Neologia. As duas expressões compostas isogênese intrafísica e isogênese extrafísica 

são neologismos técnicos da Politicologia. 

Antonimologia: 1.  Desigualdade de experiências. 2.  Desigualdade evolutiva. 

Estrangeirismologia: o rapport interconsciencial; o Conviviarium; o attachment; o link 

com a paraprocedência pessoal através da consciex amiga; o all men are created equal”. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da convivialidade cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade harmônica; os harmonopense-

nes; a harmonopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopen-

senidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; as influências pensênicas recíprocas; a afinidade pensênica re-

gendo os contatos interdimensionais; a atração omnidimensional entre holopensenes afins. 

 

Fatologia: a isogênese; os homens originalmente iguais; o ponto de partida para a me-

lhor forma de governo como sendo a igualdade natural e de nascimento; a igualdade legal; o fun-

damento ideal do governo democrático; a distribuição da Ciência Política para todos os cidadãos 

e cidadãs; a democracia concebida, de fato, de modo racional e melhor, como sendo governo diri-

gido pelo povo, e não pelos representantes do povo; o poder direto atribuído à massa humana mé-

dia; os homens, animais sociais, na condição de irmãos entre si; a fraternidade pura; o Jusnatura-

lismo, na Direitologia, considerando o indivíduo como pessoa moral, dotada de direitos ou per-

tences por natureza e, como tais, inalienáveis e invioláveis; a busca da reeducação geral da Socin 

ainda patológica, do Mega-Hospital da Terra, a fim de se evitar e sanar os megavícios do povão, 

ou seja, frivolidade, inconsequência, ignorância, incompetência, insensatez, agressividade e into-

lerância; a relação interconsciencial na condição de contato vivencial ou parassocial; o cultivo do 

trato de cortesia, amizade e intercompreensão, da consciência com outra, capaz de melhorar, reci-

clar ou aperfeiçoar os microuniversos conscienciais pessoais ou as vidas de ambas as personalida-

des. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial; o sinergismo empatia-afeição-com-

preensão; o sinergismo força presencial–autodiscernimento cosmoético; o sinergismo potente 

das amizades; o sinergismo das ECs entrosadas; o sinergismo parassistencial hiperacuidade do 

paraterapeuta–ECs densas do projetor lúcido; o sinergismo consciex-fonte–conscin-fonte sensiti-

va–assistido. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da interdepen-

dência; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da convivialidade sadia; os 

princípios da convivialidade da Paradiplomacia; o princípio popular “diga com quem andas  

e lhe direi quem és”; o princípio da descrença; a igualdade como princípio fundamental do trinô-

mio político da Revolução Francesa (liberdade, igualdade, fraternidade); o princípio democrático 

da livre exposição; o princípio do não impedimento à ação lícita (direito de fazer, sem repressões 

ou retaliações); o princípio da não obrigação à ação senão em virtude da lei (direito de não fazer, 

sem imposições ou constrangimentos); o princípio da inescusabilidade do desconhecimento da 

lei; o princípio da igualdade consciencial perante as leis; o princípio da singularidade da auto-

bagagem holobiográfica. 

Codigologia: as alíneas dos códigos jurídicos nacionais e internacionais; o código pes-

soal de Cosmoética (CPC); as cláusulas pétreas do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da Conviviologia Cosmoética; as teorias da organização política; 

a teoria da democracia pura; as teorias do Estado Mundial; a teoria da natureza política das 

consciências; a teoria do vácuo evolutivo. 

Tecnologia: as técnicas da convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; as 

técnicas de acesso fácil aos conhecimentos da Conscienciologia; as técnicas fraternas de evita-

ção do elitismo cultural no universo da Conscienciologia; as técnicas paradiplomáticas; a técni-

ca de acolhimento do heteroconscienciograma; a técnica acessível do cosmograma; as técnicas 

de organização da vida comunitária. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial conscienciológico; o voluntariado 

gestor; o voluntariado na Politicologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis (maxiproéxis);  

o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pa-

rageneticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológi-

co da Autoconscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Assis-

tenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia;  

o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio In-

visível da Recexologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: os efeitos autorrecicladores das modificações na dinâmica interpessoal 

com as consciexes; os efeitos da união harmônica de consciências com trafores complementares 

na dinamização da aprendizagem evolutiva; os efeitos das ECs cedidas, lucidamente ou não, pela 

conscin às consciexes; os efeitos preparatórios do convívio interdimensional estreito para a futu-

ra ressoma da consciex e dessoma da conscin; o efeito halo sadio da amizade sincera entre duas 

conscins; o efeito evolutivo, acumulativo, cosmoético das práticas diárias da tenepes; os efeitos 

da relação de discernimento no fortalecimento das capacidades individuais e grupais. 

Enumerologia: o direito universal à vida e à saúde; o direito universal à intimidade  

e à privacidade; o direito universal à liberdade e à autonomia; o direito universal à igualdade  

e à justiça; o direito universal à segurança e à integridade física; o direito universal à educação  

e à informação; o direito universal à propriedade e ao trabalho. 

Binomiologia: o binômio Direito Minoritário–fraternidade; o binômio Direito Minori-

tário–Multiculturologia; o binômio Direito Minoritário–Universalismo; o binômio governo da 

maioria–direitos da minoria; o binômio Direito Minoritário–direitos humanos; o binômio análise 

da maioria–síntese da minoria; o binômio capitalista Direito Majoritário–lobismo; o binômio 
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coexistencial admiração-discordância ou o ato de trabalhar em paralelo e criar contradições evo-

lutivas ao mesmo tempo; o binômio Conselho dos 500–relação de discernimento; o binômio au-

tocrítica-heterocrítica; o binômio liberdade-limites; o binômio potencialidades-limitações; o bi-

nômio aprendizagem-desenvolvimento; o binômio direitos-deveres; o binômio benefícios-grava-

mes; o binômio oportunidades iguais–desempenhos personalizados; o binômio equivalência de 

condições–aproveitamentos diferenciados. 

Interaciologia: a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação dos opostos;  

a interação trocas prolíficas–concessões mútuas; a interação reflexão crítica–ação produtiva;  

a interação Política Interna–Política Externa; a interação assuntos privativos–assuntos públicos; 

a interação Política Nacional–Política Internacional; a interação compromisso-responsabilida-

de; a interação respeito-dignidade. 

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

-Paradireito; o crescendo democracia global–democracia cósmica; o crescendo amoralidade– 

–imoralidade–Ética Humana–Cosmoética; o crescendo patológico privilégios-abusos; o cres-

cendo evolutivo crise-crescimento; o crescendo Ética Social Humana–Cosmoética; o crescendo 

centrífugo bem-estar individual–bem-estar coletivo. 

Trinomiologia: o trinômio cultura-comunicação-discernimento; o trinômio povo-etnia- 

-cultura; o trinômio cultura familiar–cultura grupocármica–cultura policármica; o trinômio Pa-

ragenética-Genética-Mesologia; o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio sexo-dinhei-

ro-poder; o trinômio lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral; o trinômio 

do exemplarismo ver-ouvir-observar; o trinômio pré-casal–casal incompleto–casal íntimo; o tri-

nômio ideológico liberdade-igualdade-fraternidade; o trinômio holofilosófico Cosmoética-Uni-

versalismo-Megafraternismo. 

Polinomiologia: as interrelações embasadas no polinômio solidariedade-honestidade-se-

riedade-confiabilidade; o convívio sadio com a diversidade ideológica quanto ao polinômio valo-

res sociais–valores culturais–valores econômicos–valores políticos; a atenção às diferenças indi-

viduais quanto ao polinômio saberes-habilidades-competências-especializações; o respeito à di-

versidade consciencial quanto ao polinômio autoridade cognitiva–autoridade funcional–autorida-

de vivencial–autoridade cosmoética; a defesa ao acesso universal da criança ao polinômio prote-

ção física–defesa energética–suporte emocional–estímulo intelectual; a defesa do acesso univer-

sal do cidadão ao polinômio infraestrutura básica–segurança ambiental–educação qualificada– 

–liberdade de expressão; a defesa ao acesso universal da conscin ao polinômio bens materiais– 

–bens culturais–bens educacionais–bens evolutivos. 

Antagonismologia: o antagonismo zona de conforto / zona de desconforto; o antagonis-

mo individualismo / egoísmo; o antagonismo conduta-padrão vulgar / conduta exceção evolutiva; 

o antagonismo espectador da vida / protagonista da vida; o antagonismo resistência à mudança 

/ abertura à renovação; o antagonismo relação transformadora / interprisão grupocármica; 

o antagonismo relação transformadora / coleira social do ego; o antagonismo cultura democrá-

tica / cultura feudalista; o antagonismo legislar em bases policármicas / legislar em bases ego-

cêntricas; o antagonismo igualdade de direitos dos homens / desigualdade de experiências dos 

homens; o antagonismo liberdade / anarquia. 

Paradoxologia: o paradoxo amizade-debate; o paradoxo da consciência apolítica. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a cosmocracia; a conscienciocracia; 

a proexocracia; a evoluciocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei da afinidade interconsciencial; a lei da interdepen-

dência consciencial; a lei da grupalidade; a lei da maxiproéxis; a lei da interassistencialidade;  

a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis em defesa dos direitos e garantias individuais  

e coletivas. 

Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a parapsicofilia; a as-

sistenciofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a socioteca; a convivioteca; a gregarioteca; a maturo-

teca; a pacificoteca; a evolucioteca. 
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Interdisciplinologia: a Politicologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Antropologia;  

a Ressomatologia; a Intrafisicologia; a Grupocarmologia; a Policarmologia; a Evoluciologia;  

a Cosmoeticologia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Autopriorologia; a Autoproe-

xologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens isogenicus; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens 

gruppalis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens para-

diplomata; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sa-

piens conscientiocrata; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: isogênese intrafísica = a igualdade natural e de nascimento tornando to-

dos os homens e mulheres lúcidos semelhantes; isogênese extrafísica = a igualdade natural da 

condição da projetabilidade lúcida (PL) tornando todas as conscins projetoras semelhantes peran-

te a vontade, a intenção e a Cosmoética das ações pessoais extrafísicas. 

 

Culturologia: a cultura da Politicologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Amizade  raríssima:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Animador  consciencial:  Conviviologia;  Homeostático. 

05.  Apoiante:  Conviviologia;  Neutro. 
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06.  Benemérito  urbano:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Casal  incompleto:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Círculo  de  relações:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Coedes:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

11.  Democracia:  Parapoliticologia;  Neutro. 

12.  Governante:  Politicologia;  Neutro. 

13.  Relação  de  discernimento:  Discernimentologia;  Homeostático. 

14.  Relação  interconsciencial:  Paraconviviologia;  Neutro. 

15.  Relação  transformadora:  Conviviologia;  Homeostático. 

 

A  ISOGÊNESE  COMO  PRINCÍPIO  DA  IGUALDADE  NATU-  
RAL  E  DE  NASCIMENTO,  BASE  DA  DEMOCRACIA  PURA  
E  DA  MEGAFRATERNIDADE,  MERECE  DAS  PERSONALI- 
DADES  LÚCIDAS  APROFUNDADA  REFLEXÃO  POLÍTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a isogênese? Qual opinião man-

tém a respeito deste princípio? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Bobbio, Norberto; O Filósofo e a Política (El Filósofo y la Política); Antologia; org. José Fernandez San-

tillán; trad. César Benjamin; & Vera Ribeiro; 530 p.; 27 caps.; 4 enus.; 309 notas; 177 refs.; 23 x 16 cm; br.; Contraponto; 

Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 245 a 259. 
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I S O L A M E N T O    D I G N I F I C A D O R  
( A U T O P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O isolamento dignificador é o ato ou efeito de a conscin parapsíquica iso-

lar-se fisicamente, ou pôr-se à parte no transe assistencial, junto com o amparador extrafísico de 

função, seja nos recolhimentos parapsíquicos das práticas assistenciais da tenepes ou em outras 

manifestações das exteriorizações conjuntas – a 2, conscin e consciex – das energias conscien-

ciais (ECs) de solidariedade e acolhimento fraterno aos assistidos de todas as naturezas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo isolamento vem do idioma Francês, isoler, “fazer tomar a forma de 

uma ilha; afastar-se da multidão; afastar (algum corpo) do contato com outro; condutor de eletri-

cidade”  emprestado do idioma Italiano  isolare, de isola, “ilha; área urbana perifericamente deli-

mitada por ruas”  e este derivado do idioma Latim  insula, “ilha; casa separada de outras”. Surgiu 

no Século XIX. A palavra dignificador procede do idioma Latim, dignificare, “dignificar ou jul-

gar digno”. O vocábulo dignificar apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Isolamento dignificante; isolamento dignificativo. 02.  Isolação en-

grandecedora. 03.  Autoisolamento parapsíquico. 04.  Isolamento assistencial sistemático.  

05.  Isolamento assistencial interativo. 06.  Isolamento criativo. 07.  Isolamento frutífero; isola-

mento produtivo. 08.  Isolamento ativo; isolamento dinâmico. 09.  Isolamento compartilhado as-

sistencial. 10.  Epicentrismo consciencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo isolamento: 

antisolacionismo; co-isolamento; isolação; isolacionismo; isolacionista; isolada; isolado; isola-

dor; isolante; isolar; isolatória; isolatório; isolável; paraisolamento. 

Neologia. As 3 expressões compostas isolamento dignificador, isolamento dignificador 

tenepessista e isolamento dignificador ofiexista são neologismos técnicos da Autoparapercepcio-

logia. 

Antonimologia: 01.  Isolamento egocêntrico. 02.  Isolação egoica estéril. 03.  Isolamen-

to doentio. 04.  Acanhamento patológico. 05.  Retraimento infrutífero. 06.  Autismo social patoló-

gico. 07.  Eremitismo. 08.  Assincronicidade aviltante. 09.  Dissociação improdutiva. 10.  Alie-

nação. 

Estrangeirismologia: a vida indoors; o momentum evolutivo ímpar; o insight esclarece-

dor; a happy hour interdimensional; o breakthrough assistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, em geral. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Há isola-

mentos supervantajosos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade. 

 

Fatologia: o isolamento dignificador; o isolamento intencional; o isolamento na intimi-

dade; o quarto isolado; a base intrafísica pessoal; a base intrafísica isolada; o autoconfinamento 

interassistencial; o isolamento profilático; o isolamento técnico-acústico; a isolação periódica, 

temporária, na base intrafísica; a assistência circunscrita; a pseudossolidão; o falso encaramuja-

mento; a reclusão voluntária quando sadia; os experimentos pessoais; a parceria energética; a in-

tercessão assistencial; as prioridades da interassistencialidade; o autodesempenho calculado cos-

moeticamente; o saber dar e o saber receber; o desenvolvimento da interassistencialidade. 
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Parafatologia: o paraisolamento interassistencial; o isolamento parassanitário do pesqui-

sador ou pesquisadora; os fenômenos parapsíquicos; a ofiex isolada; a ofiex como farol extrafísi-

co; o ofiexista, homem ou mulher, na condição de faroleiro extrafísico; a parateática; o co-isola-

mento ofiexista-amparador; o encapsulamento parassanitário; os influxos energéticos assisten-

ciais; a Central Extrafísica de Energia (CEE). 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório 

conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensê-

nica; o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico 

da tenepes. 

Enumerologia: o isolamento autopensênico; o isolamento paraperceptual; o isolamento 

autexperimental; o isolamento bioenergético; o isolamento mentalsomático; o isolamento autorre-

flexivo; o isolamento paraterapêutico. 

Binomiologia: o binômio psiquismo-parapsiquismo; o binômio realidades-pararreali-

dades; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio percepção-paraper-

cepção; o binômio autabnegação-invéxis. 

Trinomiologia: o trinômio tenepes-ofiex-desperticidade; o trinômio (trio) tenepessista- 

-amparador-assistido; o trinômio simpatia-sincronia-sinergia. 

Polinomiologia: o polinômio euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsí-

quico. 

Politicologia: a parapsicocracia. 

Filiologia: a assistenciofilia; a energofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a parapsicoteca; a parafenomenoteca; a experimento-

teca. 

Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Experimentologia; a Conviviologia;  

a Interassistenciologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Contrapontologia; a Intencionolo-

gia; a Tenepessologia; a Ofiexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo 

sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo 

sapiens dedicator; o Homo sapiens activus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: isolamento dignificador tenepessista = o do praticante, homem ou mu-

lher, das tarefas energéticas, pessoais, assistenciais, diárias, ou da tenepes; isolamento dignifica-

dor ofiexista = o do praticante, homem ou mulher, das tarefas da oficina extrafísica, pessoal, as-

sistencial, ou da ofiex. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o isolamento dignificador, indicados para a expansão das 

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

1.  Ato  clandestino:  Conviviologia;  Neutro. 

2.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

3.  Elenco  da  Conscienciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

4.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

5.  Interconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

6.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

7.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

O  ISOLAMENTO  DIGNIFICADOR  TORNA-SE  INEVITÁVEL  

NAS  PRÁTICAS  ASSISTENCIAIS  DA  TENEPES,  DA  OFIEX   
E  NAS  MANIFESTAÇÕES  DO  SER  DESPERTO,  MULHER   
OU  HOMEM,  PORTADOR  DA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA. 

 

Questionologia. Você se dedica a algum tipo de isolamento intrafísico? Tal postura tem 

relação com a interassistencialidade? 
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I T I N E R Â N C I A    I N T E R A S S I S T E N C I A L    F A M I L I A R  
(G R U P O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A itinerância interassistencial familiar é a viagem técnica, planificada  

e sistematizada da conscin, homem ou mulher, de visita aos parentes, amigos próximos e / ou ad-

jacentes, objetivando a aplicação lúcida das energias conscienciais e o esclarecimento pelo exem-

plarismo cosmoético. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo itinerante vem do idioma Latim, itinerans, particípio do presen-

te de itinerare, “viajar”. Apareceu no Século XVII. O prefixo inter procede também do idioma 

Latim, inter, “no interior de  ; entre; no espaço de”. O termo assistência provém do mesmo idio-

ma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”. Surgiu no Século XVI. A palavra familiar deriva do mês-

mo idioma Latim, familia, “doméstico; servidor; escravo; séquito; comitiva; cortejo; cada fam -

lia”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Viagem interassistencial familiar. 2.  Visita assistencial aos fami-

liares. 3.  Passeio técnico interassistencial familiar. 

Neologia. As 4 expressões compostas itinerância interassistencial familiar, itinerância 

interassistencial familiar básica, itinerância interassistencial familiar intermediária e itinerância 

interassistencial familiar avançada são neologismos técnicos da Grupocarmologia. 

Antonimologia: 1.  Viagem turística. 2.  Viagem de férias. 3.  Excursão recreativa. 

4.  Radicação familiar. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interassistencialidade grupocármica recompositora. 

Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares sintetizando o assunto: – Famí-

lia: oportunidade interassistencial. Família exige sobrepairamento. Inexiste família perfeita. As-

sistência familiar: retribuição. Tecnicidade qualifica assistência. Autodisponibilidade interassis-

tencial reverbera. Exemplarismo cosmoético assiste. Itinerância interassistencial resgata. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da grupocarmalidade; o holopensene pessoal da 

convivialidade cosmoética; o materpensene da interassistencialidade; o holopensene pessoal da 

tecnicidade; a higidez pensênica; a autossuperação da fôrma holopensênica grupal; a evitação do 

regressismo holopensênico grupal; a sustentação dos autopensenes lúcidos sobressaindo aos gru-

popensenes; os ortopensenes, a ortopensenidade profilática quanto aos xenopensenes; os lucido-

pensenes; a lucidopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; a predisposição pensênica 

às inspirações dos amparadores. 

 

Fatologia: a itinerância interassistencial familiar; a visita aos familiares sistematizada 

aos moldes da itinerância conscienciológica; o aprendizado da docência e do voluntariado consci-

enciológico aplicado nos diversos setores da vida; a itinerância familiar planejada para a interas-

sistência; a viagem técnica de visita às conscins do grupocarma; o manual do professor itinerante; 

a atenção à todos os detalhes da viagem; os cuidados somáticos prévios e durante a itinerância;  

o planejamento adequado do tempo da estadia; a escolha dos itens da bagagem pessoal contribu-

indo com a força presencial assistencial; o itinerário assistencial; a família sendo o primeiro grupo 

de assistidos do intermissivista; a transitoriedade dos papéis familiares; a autossuperação das má-

goas  ressentimentos e de autovitimizaç es; a desdramatização das “tragédias” familiares; a afeti-

vidade madura sem apego ao grupúsculo; os deveres intermissivistas acima dos direitos pessoais; 

a autodisponibilidade assistencial; a postura íntima de autoconfiança; o exercício da autoliderança 

e da capacidade de desassédio; a condição de bombeiro consciencial; a espera do momento ade-
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quado para intervenção tarística; a dosificação da tares; as concessões cosmoéticas; o respeito às 

singularidades; a liberdade de pensar; as expectativas sociais divergentes das prioridades evoluti-

vas; as críticas às opções de vida; a pressão pela gestação humana; o impacto do exemplarismo 

cosmoético; o fato de possuirmos 2 ouvidos e única boca; a oportunidade de retribuição aos apor-

tes existenciais e de reconciliação; o ressarcimento das dívidas holocármicas através da assistên-

cia; a evitação dos acumpliciamentos anticosmoéticos e da postura de dogmatização. 

 

Parafatologia: o preparo energético prévio à itinerância; a autodisponibilidade energéti-

ca assistencial; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a paraitinerância prévia  

à viagem; a autorganização evitando acidentes de percurso parapsíquicos; a antecipação da assis-

tência pela tenepes; os membros da família sendo assistidos permanentes da tenepes; a atenção às 

sincronicidades; as sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais sendo salvaguarda nas toma-

das de decisões; a autoconfiança parapsíquica; o posicionamento assistencial atraindo atenção dos 

amparadores extrafísicos; o amparo de função da itinerância interassistencial; os banhos de ener-

gia; os mimos energéticos possibilitando link assistencial; a aplicação do arco voltaico; as proje-

ções assistenciais; a paradiplomacia no convívio com as consciexes do local; as consciexes do 

grupocarma; o acoplamento energético assistencial; a iscagem consciencial lúcida; a autovigilân-

cia parapsíquica constante durante a itinerância; o encapsulamento energético auxiliando na higi-

dez pensênica; a psicometria e a blindagem do quarto de dormir; a sustentação da imperturbabili-

dade íntima diante da pressão extrafísica; as reciclagens intraconscienciais favorecendo a susten-

tação energética e a homeostase íntima; a mensuração do autodesempenho no retorno da viagem 

sem ressaca bioenergética de qualquer natureza; as itinerâncias tarísticas como treinos da Pré-In-

termissiologia; a escolha pré-ressomática de família específica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodisponibilidade assistencial–amparabilidade; o si-

nergismo tecnicidade–assertividade assistencial; o sinergismo autocoerência cosmoética–auto-

defesa energética; o sinergismo racionalidade–isenção emocional; o sinergismo imparcialidade- 

-sobrepairamento. 

Principiologia: o princípio interassistencial de o menos doente assistir ao mais doente;  

o princípio de pensar bem de todos; o princípio de assistir conforme a necessidade; o princípio 

da restauração evolutiva; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do posicio-

namento pessoal (PPP); o princípio “se algo n o é bom, n o adianta fazer maquilagem”. 
Codigologia: o código pessoal de conduta na itinerância interassistencial; a cláusula de 

“não se autovitimizar e queixar-se” do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código familiar de 

conduta cerceador da autexpressão. 

Teoriologia: a aplicação da teoria da inteligência evolutiva (IE); as teorias consciencio-

lógicas vividas no dia a dia; a teoria das interprisões grupocármicas demonstrando o necessário 

equilíbrio no binômio direitos-deveres interconscienciais; a teoria dos limites interassistenciais;  

a teoria da seriexialidade. 

Tecnologia: as técnicas de itinerância docente aplicadas no âmbito familiar; as técnicas 

paradiplomáticas qualificando a convivialidade sadia; a técnica do autoparapsiquismo assisten-

cial; as técnicas de acesso fácil aos conhecimentos da Conscienciologia; as técnicas fraternas de 

evitação do elitismo cultural no universo da Conscienciologia; a técnica de se viver multidimen-

sionalmente; a técnica da autorganização prévia funcionando de maneira autodefensiva aos aci-

dentes de percurso; a técnica do sobrepairamento cosmoético; as técnicas da não sucumbência às 

pressões mesológicas; a técnica da desdramatização emocional. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto propulsor das autoqualifi-

cações pessoais e interassistenciais. 

Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; 

o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da autorganiza-

ção; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da 
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sinalética energética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o labora-

tório conscienciológico da tenepes. 

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

ciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Desassediologia;  

o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Seriexologia. 

Efeitologia: o efeito em ricochete das reciclagens pessoais no grupocarma; os efeitos da 

Paragenética sobrepondo-se ao binômio Genética-Mesologia; o efeito halo do heteroperdão;  

o efeito bumerangue das autopensenizações altruístas; o efeito tarístico da palavra certa no con-

texto e momento adequados; os efeitos gratificantes universais da consecução da interassistenci-

alidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses evolutivas geradas a partir da itinerância interassis-

tencial familiar. 

Ciclologia: a lucidez quanto ao ciclo grupocármico interprisão-vitimização-recomposi-

ção-libertação-policarmalidade; o ciclo passado-presente-futuro; o ciclo Multiexistencial Pesso-

al (CMP); o ciclo viagem-retorno. 

Binomiologia: o binômio itinerância familiar–itinerância conscienciológia; o binômio 

profilaxia-Paraprofilaxia quanto ao regressismo mesológico; o binômio intercompreensão-inte-

rassistencialidade indispensável à libertação da interprisão grupocármica; o binômio radicação 

na Cognópolis–qualificação interassistencial; o exercício do binômio admiração-discordância;  

o binômio autodiscernimento-afetividade. 

Interaciologia: a interação conhecimento intermissivo–megarresponsabilidade interas-

sistencial; a interação trafores ociosos–subnível evolutivo–falta de autoconfiaça; a interação re-

cins–autoridade moral; a interação ente querido–amparador extrafísico. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo perdão-libertação. 

Trinomiologia: o trinômio egocarma-grupocarma-holocarma; o trinômio família nu-

clear–família profissional–família evolutiva; o trinômio assistido-assistente-amparador; o trinô-

mio melindres-ressentimentos-mágoas impossibilitando a assistência grupocármica. 

Polinomiologia: o polinômio inteligência intraconsciencial–inteligência interconscien-

cial–inteligência interassistencial–inteligência evolutiva; o polinômio homeostático autocrítica- 

-autoincorrupção-autorganização-autodesassédio. 

Antagonismologia: o antagonismo acumpliciamentos espúrios / concessões cosmoéti-

cas; o antagonismo omissão deficitária / omissão superavitária; o antagonismo estupro evolutivo 

/ impactoterapia cosmoética; o antagonismo amadorismo / profissionalismo; o antagonismo via-

gem de férias / itinerância interassistencial; o antagonismo convívio compulsório imaturo / con-

vívio compulsório evoluído; o antagonismo resolutividade egoica / resolutividade assistencial 

inegoica; o antagonismo reivindicação / doação; o antagonismo catequização / esclarecimento; 

o antagonismo desafeição / perdão. 

Paradoxologia: o paradoxo de o distanciamento intrafísico ocasionar aproximações 

conscienciais; o paradoxo da informalidade espontânea supercalculada; o paradoxo de a ultra-

passagem dos limites da doação, em vez de ajudar, poder prejudicar o assistido. 

Politicologia: a lucidocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à manutenção da autolucidez e da autocoe-

rência durante toda a itinerância. 

Filiologia: a assistenciofilia; a grupocarmofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a pa-

rapsicofilia; a discernimentofilia; a reciclofilia; a reeducaciofilia; a adaptaciofilia; a metodofilia. 

Fobiologia: a familiofobia; a conviviofobia; a sociofobia; a neofobia; a filofobia; a tana-

tofobia. 

Sindromologia: a síndrome de fim-de-ano; a síndrome das férias; a superação da sín-

drome do estrangeiro (SEST); a síndrome do apriorismo abarcando o grupo familiar; a remissão 

da síndrome da mediocrização; a evitação da síndrome da autossantificação; a síndrome do ni-

nho vazio. 

Maniologia: as manias familiares; a evitação da nostomania. 

Mitologia: o mito da eternidade dos vínculos familiares; o mito da família perfeita. 
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Holotecologia: a interassistencioteca; a coerencioteca; a convivioteca; a diplomacioteca; 

a determinoteca; a despertoteca; a recexoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Passadologia; a Intercom-

preensiologia; a Interassistenciologia; a Desassediologia; a Autodiscernimentologia; a Criteriolo-

gia; a Recexologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a consener; a conscin eletro-

nótica; a parentela; a família nuclear; a prole; os pets; a família evolutiva; a conscin lúcida; a isca 

humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; as consciexes amparadoras; a conscin evo-

lutivamente pró-ativa. 

 

Masculinologia: o pai; o irmão; o avô; o tio; o primo; o sogro; o cunhado; os colegas de 

profissão; os amigos de infância; os vizinhos; o agente retrocognitor; o exemplarista; o intermissi-

vista; o reeducador; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o amparador intra-

físico; o conscienciólogo; o conviviólogo; o proexista; o epicon lúcido; o maxidissidente ideoló-

gico; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o homem de 

ação. 

 

Femininologia: a mãe; a irmã, a avó; a tia; a prima; a sogra; a cunhada; as colegas de 

profissão; as amigas de infância; as vizinhas; a agente retrocognitora; a exemplarista; a intermissi-

vista; a reeducadora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a amparadora intra-

física; a consciencióloga; a convivióloga; a proexista; a epicon lúcida; a maxidissidente ideológi-

ca; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a mulher de 

ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens 

assistentialis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens prioritarius; o  Homo sapiens holo-

maturologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens in-

termissivista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: itinerância interassistencial familiar básica = aquela focada estritamente 

nos aspectos intrafísicos (Monovisiologia); itinerância interassistencial familiar intermediária  

= aquela atenta aos aspectos intra e extrafísicos (Multivisilogia); itinerância interassistencial fami-

liar avançada = aquela lúcida quanto às interrelações seriexológicas (Cosmovisiologia). 

 

Culturologia: as rupturas da cultura familiar nosográfica; a cultura da itinerância cons-

cienciológica; a cultura da convivialidade fraterna; a cultura da intercompreensão; a cultura da 

assistencialidade; a cultura do parapsiquismo interassistencial; a cultura do detalhismo; a cultu-

ra do calculismo cosmoético; a cultura da desassedialidade consciencial; a cultura proexológica. 

 

Tipologia. No âmbito da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 tipos 

circunstanciais de itinerância familiar: 

1.  Itinerância familiar comemorativa: aniversários; casamentos; festas de final de ano; 

formaturas; comemorações diversas. 

2.  Itinerância familiar conciliatória: desentendimentos familiares; decisões grupais; 

apaziguamento de ânimos. 

3.  Itinerância familiar dessomática: dessomas de familiares; dessoma de amigos pró-

ximos. 
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4.  Itinerância familiar emergencial: acidentes; imprevistos; atendimento a situações 

adversas inesperadas. 

5.  Itinerância familiar financeira: discussão de assuntos patrimoniais; bens comuns; 

inventário; empresa familiar. 

6.  Itinerância familiar habitual: visitas periódicas regulares; datas habituais de encon-

tros familiares. 

7.  Itinerância familiar somática: doenças; acompanhamento de exames médicos; inter-

venções cirúrgicas. 

 

Banalização. Quem se compromete com o trabalho da reurbex enxerga oportunidades 

interassistenciais por toda parte. A visita rotineira aos familiares e amigos pode ser valiosa fonte 

de autopesquisa e acertos cármicos. A banalização da itinerância grupocármica demonstra inge-

nuidade e falta de aplicação da inteligência evolutiva. 

 

Autocriteriologia. As conscins lúcidas, atentas aos detalhes da multidimensionalidade, 

estabelecem critérios cosmoéticos de manifestação, ampliando cada vez mais os acertos evoluti-

vos. No âmbito da itinerância interassistencial familiar, eis, em ordem alfabética, 7 providências 

básicas a serem consideradas para o êxito da viagem: 

1.  Data da viagem. Escolher cuidadosamente a data da viagem, levando em considera-

ção os compromissos anteriores e posteriores à viagem. Observar as datas de maior comoção  

e evocações grupais. 

2.  Energossomaticidade. Intensificar as manobras energéticas antes, durante e depois 

da itinerância (assistência energética). 

3.  Hospedagem. Avaliar a possibilidade de hospedar-se em hotel, facilitando as desas-

sins e a manutenção da homeostase íntima. 

4.  Interconsciencialidade. Respeitar as diferenças, o time evolutivo de todos os inte-

grantes do grupocarma (evitar estupros evolutivos); manter a visão traforista. 

5.  Intraconsciencialidade. Estabelecer postura íntima de autoconfiança, fraternismo, 

bom humor e autodeterminação assistencial. 

6.  Tempo de estadia. Estabelecer o tempo de estadia adequada, evitando recaídas em 

antigos trafares e retropensenes (autorregressismo). 

7.  Tenepes. Avaliar as condições locais intrafísicas e extrafísicas para realização do 

compromisso assistencial diário da tenepes. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a itinerância interassistencial familiar, indicados para 

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

interessados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Amortização  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

04.  Anticatarse:  Antirrecexologia;  Nosográfico. 

05.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

06.  Assistenciologia  Grupocármica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Autodisponibilidade  itinerante:  Autopriorologia;  Homeostático. 

09.  Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

11.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Convivência  familiar  sadia:  Conviviologia;  Homeostático. 
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13.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 

14.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Separação  unificadora:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

 

O  PREPARO  TÉCNICO  E  O  PLANEJAMENTO  INTERAS- 
SISTENCIAL  DO  ITINERÁRIO  DE  VISITA  AOS  FAMILIARES  

PROPICIA  RECONCILIAÇÕES  E  AUXILIA  NA  PROFILAXIA  

DOS  AUTORREGRESSISMOS,  EM  PROL  DA  EVOLUÇÃO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, faz visitas aos familiares? Qual a frequência,  

a qualidade e o resultado desses reencontros? Já desenvolveu alguma técnica ou conduta otimiza-

dora, capaz de dinamizar a assistência e a pacificação grupocármica intrafamiliar? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Balona, Málu; Autocura Através da Reconciliação: Um Estudo Prático Sobre a Afetividade; pref. Daniel 

Muniz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 125 expressões  

e ditos populares; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias;  
5 websites; glos. 86 termos; posf.; 20 infografias; 20 cenografias; 56 filmes; 265 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.;  

2ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 

125 a 144. 
2.  Couto, Cirlene; Inteligência Evolutiva Cotidiana; pref. Cristiane Ferraro; revisores Equipe de Revisores da 

Editares; 190 p.; 30 caps.; 22 E-mails; 41 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 3 tabs.; 20 websites; 8 infográficos; 4 filmes; 

129 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 69 a 71. 
3.  Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;  

& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo-

tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edita-

res; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 189. 

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.; 
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J A N E L A    D E    O P O R T U N I D A D E  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A janela de oportunidade é a abertura, brecha, fresta, fenda momentânea 

no continuum evolutivo da consciência, favorável, oportuna e propícia à otimização, melhoria ou 

profilaxia de algum aspecto relevante à teática das autorrecins, da interassistencialidade e do 

completismo proéxico. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra janela deriva do idioma Latim Vulgar, januella, diminutivo de 

janua, “entrada de algum pa s; porta; acesso; caminho”. Surgiu no Século XIII. O termo 

oportunidade procede também do idioma Latim, opportunitas, “oportunidade; ocasião favorável”. 

Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Abertura pró-evolutiva. 2.  Oportunidade proexológica. 3.  Linha de 

abertura evolutiva. 4.  Brecha profilática pró-compléxis. 5.  Ventana de aportes existenciais. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo janela: jane-

lada; janelado; janelar; janeleira; janeleiro; janeleta; janelícula; janelo; janelória. 

Neologia. As 3 expressões compostas janela de oportunidade, janela de oportunidade 

entreaberta e janela de oportunidade escancarada são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Janela de inoportunidade. 2.  Trancamento antievolutivo. 3.  Fecha-

dismo antiproéxico. 4.  Perdularismo inconsequente. 

Estrangeirismologia: a big window of opportunity aproveitada; o feeling da consciência 

em perceber a chance pró-evolutiva; a open mind necessária ao intermissivista; o ideograma chi-

nês para o vocábulo crise, 危機, combinação de perigo e oportunidade. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da holomaturescência 

quanto ao aproveitamento das megaoportunidades evolutivas. 

Coloquiologia: o ato de deixar passar batido a oportunidade; o ato de perder o trem da 

História; o fato de ter olhos para ver as achegas evolutivas; o ato de pegar ou largar a grande 

chance; a condição de ser a bola da vez; o fato de haver males que vêm para bem; o fato de dar 

bobeira perante convite de amparador. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da lucidez frente às oportunidades evolutivas; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; o abertismo 

autopensênico aos neodesafios. 

 

Fatologia: a janela de oportunidade; a ocasião favorável às megadecisões existenciais;  

o convite inusitado; o encontro de destino; o livro certo no momento exato da autopesquisa; as 

sincronicidades oportunas; o mecenato favorecedor da tares; a janela imunológica impedindo  

a detecção da doença em exame sorológico (falso negativo); a Janela de Johari enquanto oportu-

nidade de autocognição; o aproveitamento dos aportes existenciais; a evitação do autodesperdício; 

o fato de não perder o TGV evolutivo; a profissão interassistencial nas áreas da Saúde e Educação; 

os autotrafores enquanto janelas de oportunidades evolutivas; a oferta de trabalho inesperada;  

a doença somática recicladora; a crise de crescimento propícia; a viagem internacional abrindo 

neoperspectivas; o fato de nenhuma janela de oportunidade aberta ser resultado de sorte ou 

acaso; o fato de ganhar vaga sorteada em curso conscienciológico na temática exata da autopes-

quisa; o folder encontrado no lixo acerca de palestra pública tarística; o recurso financeiro inespe-

rado no valor exato da necessidade interassistencial; o fato de nem todo objeto reluzente ser ouro; 

o discernimento necessário na distinção entre janela de oportunidade evolutiva e beco sem saída; 

o bônus do não; o convite para escrever curso conscienciológico; a demanda assistencial inespera-
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da; a visita surpresa; o Círculo Mentalsomático do CEAEC enquanto megabertura gesconológica 

ao autorando; a janela de oportunidade virtual dos cursos de educação à distância (EAD) das 

Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a Era da Fartura abrindo milhares de janelas, nem todas 

evolutivas; a pseudojanela de oportunidade; a omissão deficitária perante a chance de upgrade 

evolutivo; a estagnadora pusilanimidade diante do megadesafio existencial; a condição de abas-

tança de aportes intelectuais desde a infância; a inteligência evolutiva (IE) demonstrada no apro-

veitamento dos trafores, recursos e companhias; a oportunidade de não realizar automimese es-

tagnante; a oportunidade de acessar a Conscienciologia; a oportunidade de realizar a tares;  

a oportunidade de viver evolutivamente; a oportunidade da atual ressoma valer por 15 retrovidas, 

em termos de rendimentos e responsabilidades evolutivas. 

 

Parafatologia: o ingresso em dinâmica parapsíquica otimizadora; a autovivência do 

estado vibracional (EV) profilático; o amparo de função enquanto oportunidade de intercâmbio 

ganha-ganha; o ambiente extrafísico temporário denominado Pandeiro, na condição de megao-

portunidade às consciências pré-ressomáticas intermissivistas; a oportunidade da paraconvivência 

qualificada com consciexes avançadas na Cognopólis Foz (Paraelencologia). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo crise de crescimento–oportunidade evolutiva; o sinergis-

mo patológico surto de imaturidade–estagnação evolutiva; o sinergismo senso de proéxis–janela 

de oportunidade; o sinergismo profilaxia dos exames médicos periódicos–paraprofilaxia da au-

torreflexão existencial; o sinergismo Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)–aproveitamento útil das 

aberturas pró-evolutivas; o sinergismo aporte existencial–janela de oportunidade proéxica; o si-

nergismo interassistente–amparador de função. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado ao excesso de estímulos da So-

cin; o princípio da retribuição; o princípio de fazer do próprio problema oportunidade interassis-

tencial; o princípio da economia de males; o princípio básico da acuidade das priorizações;  

o princípio de “antes da decis o h  a oportunidade”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) na base das escolhas proexológi-

cas; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código de ética da profissão assistencial; o Manual 

Pessoal de Prioridades (MPP) enriquecendo o código de autoposturas. 

Teoriologia: a teoria dos aportes evolutivos; a teoria da Epidemiologia da Saúde; a teo-

ria do momento evolutivo; a teoria da vivência evolutiva; a teoria da convergência de oportuni-

dades evolutivas; a oportunidade de vivenciar a teoria dos 7 cês; a téatica das 7 megaperguntas 

(acepipe) no momento das escolhas evolutivas; a teoria da atração dos afins. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade no exame das janelas de oportunidades tarísticas; 

a técnica da reflexão de 5 horas na avaliação de oportunidade ambígua; a técnica do detalhismo; 

a técnica do sobrepairamento analítico; a oportunidade de realizar a técnica de mais 1 ano de vi-

da; a chance de autaplicar a técnica da invéxis; o benefício da técnica da recéxis. 

Voluntariologia: a megaoportunidade do voluntariado conscienciológico nas ICs. 

Laboratoriologia: o aproveitamento lúcido da totalidade dos laboratórios consciencio-

lógicos. 

Colegiologia: a participação voluntária nos Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito das decisões evolutivas; o efeito de separar o joio do trigo ao avali-

ar as chances evolutivas; o efeito-cascata das oportunidades aproveitadas; o efeito do aproveita-

mento do tempo; o efeito retrógrado do perdularismo; o efeito maximizador da união do evoluti-

vamente útil com o assistencialmente necessário. 

Ciclologia: o ciclo oportunidade-aproveitamento-neoportunidade; o ciclo acessar-avali-

ar-priorizar o excesso de estímulos da contemporaneidade; o ciclo zona de desconforto–crise de 

crescimento–oportunidade recinológica. 
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Enumerologia: a oportunidade despercebida; a oportunidade desperdiçada; a oportuni-

dade negligenciada; a oportunidade prenunciada; a oportunidade aproveitada; a oportunidade 

valorizada; a oportunidade priorizada. 

Binomiologia: o binômio janelas da alma–janelas da consciência; o binômio fenestra 

(arcaísmo)-janela; o binômio oportunidade de viver–oportunidade de conviver; o binômio seleti-

vidade-prioridade; o binômio automotivação-autoportunização; o binômio presente de grego– 

–mimo energético; o binômio coragem para decidir–determinação para sustentar as deliberações 

evolutivas. 

Interaciologia: a interação análise superficial–conclusão precipitada; a interação pato-

lógica banalização-desperdício; a interação convite de amparador–resposta de intermissivista;  

a interação nosográfica orgulho–cegueira antiproéxica; a interação encontro de destino–reagru-

pamento grupocármico; a interação interesses-tendências; a interação metas evolutivas–agenda 

organizada; a interação autolucidez–aceleração evolutiva. 

Crescendologia: o crescendo oportunidades-responsabilidades; o crescendo acidente 

de percurso não fatal–pit stop existencial estratégico; o crescendo nosográfico psicossoma prio-

rizado–mentalsoma negligenciado; o crescendo vontade de mudar–oportunidade de mudança;  

o crescendo evolutivo refletir-decidir-agir-assistir; o crescendo exemplificativo trauma somáti-

co–experiência de quase-morte (EQM)–moratória existencial. 

Trinomiologia: o trinômio olhos para ver–ouvidos para ouvir–mentalsoma para refle-

tir; o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio educação-prevenção-saúde; o trinômio 

medir-diagnosticar-prognosticar; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio interesse- 

-meta-evolução; o trinômio patológico autodesperdício-desvio-melin. 

Polinomiologia: o polinômio analisar-entender-concluir-decidir perante leque de opor-

tunidades pró-evolutivas. 

Antagonismologia: o antagonismo janela de oportunidade / abismo antievolutivo; o an-

tagonismo abertura proéxica aproveitada / abertura proéxica desperdiçada; o antagonismo inte-

ligência evolutiva / teimosia estagnadora. 

Paradoxologia: o paradoxo do intermissivista deprimido; o paradoxo do cognopolitano 

solitário e sem vínculo consciencial. 

Politicologia: a democracia propiciando a liberdade de escolha perante inúmeras pos-

sibilidades; a lucidocracia; a discernimentocracia; a conscienciocracia; a proexocracia; a evolu-

ciocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei do maior e melhor esforço evolutivo no aproveitamento das achegas 

proexológicas; a lei do retorno da tares realizada; a lei da atração dos afins; a lei da sincronici-

dade no entendimento das múltiplas oportunidades evolutivas convergentes. 

Filiologia: a decidofilia; a proexofilia; a discernimentofilia; a neofilia; a autocognicio-

filia; a reciclofilia; a coerenciofilia; a intencionofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a superação da neofobia; a profilaxia da decidofobia; a evitação da recino-

fobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da subestimação; a síndrome 

da dispersão consciencial; a síndrome da vitimização; a síndrome do ansiosismo. 

Mitologia: o mito de Midas transformando em ouro qualquer objeto tocado, enquanto 

metáfora da consciência aproveitando todas as oportunidades evolutivas apresentadas. 

Holotecologia: a proexoteca; a traforoteca; a evolucioteca; a consciencioteca; a maturo-

teca; a mentalsomatoteca; a potencioteca; a Holoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Complexiologia; a Proexologia; a Atilamento-

logia; a Interassistenciologia; a Paraprofilaxiologia; a Autodiscernimentologia; a Retribuiciologia; 

a Desperdiciologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin atilada; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o afortunado; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador 

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

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

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

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

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; 

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetó-

logo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

ciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofie-

xista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens apportator; o Homo sapi-

ens intellegens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens scriptor; 

o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens intermissivista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: janela de oportunidade entreaberta = o convite para assistir a primeira 

palestra introdutória de Conscienciologia; janela de oportunidade escancarada = o convite formal 

para assumir a liderança de empreendimento conscienciológico. 

 

Culturologia: a cultura do antidesperdício; a cultura da reciclagem; a cultura da profi-

laxia; a cultura da autovigilância. 

 

Demografia. Sob a ótica da Parassociologia, a janela de oportunidade demográfica (bô-

nus demográfico) é o período de transição gerado pela redução das taxas de mortalidade precoce 

e de natalidade, associadas ao aumento da esperança de vida, provocando forte mudança na estru-

tura etária da pirâmide populacional. Tal situação favorece os investimentos em educação e capi-

tal humano, base para o processo de desenvolvimento econômico e da melhoria da qualidade de 

vida. 

Neurobiologia. Segundo a Cogniciologia, a conscin criança apresenta períodos de maior 

permeabilidade cerebral  ao modo de “janelas de oportunidades”  para receber est mulos e desen-

volver as múltiplas inteligências. Importa ressaltar o fato do aprendizado não se restringir a etapas 

espec ficas podendo ocorrer ao longo de todo ciclo vital  havendo “aberturas” prop cias para 

vincar a multicognição. 

Epidemioprofilaxia. Considerando a Epidemiologia, o aproveitamento das situações 

passíveis de ações profiláticas por parte das equipes técnicas de saúde é recomendação atual da 

Organização Mundial da Saúde (OMS). A verificação da pressão arterial dos adultos condutores 

de crianças às consultas pediátricas em unidades sanitárias é exemplo de window of opportunity 

na prevenção de doenças crônicas, tal qual a hipertensão. 

 

Taxologia. Segundo a Autodiscernimentologia, eis, em ordem alfabética, 24 exemplos 

de aberturas, chances existenciais às conscins atiladas, homens ou mulheres, disponíveis na Co-

munidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) (Ano-base: 2012): 
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01.  Janela de oportunidade autoral: a assessoria especializada da União Internacional 

de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON) aos autorandos; a Associação Internacional 

Editares enquanto incubadora de livros conscienciológicos. 

02.  Janela de oportunidade científica: a ocorrência inusitada facultando ao cientista  

a oportunidade de pesquisa até então inexistente. 

03.  Janela de oportunidade cognopolita: a chance de radicação vitalícia em Cognó-

polis, ou Cidade do Conhecimento. 

04.  Janela de oportunidade conscienciométrica: o sorteio do próprio nome para ser  

a conscin-cobaia da vez. 

05.  Janela de oportunidade cuidadológica: a doença inesperada do familiar exigindo 

cuidados contínuos, oportunizando a reeducação da conscin-assistente. 

06.  Janela de oportunidade docente: a abertura de vagas para formação docente nas 

ICs; o convite para ministrar aula em curso amplificador da Erudiciologia. 

07.  Janela de oportunidade duplista: o (re)encontro com o(a) futuro(a) duplista duran-

te evento conscienciológico. 

08.  Janela de oportunidade exemplarista: a ocasião oportuna para demonstrar, pelo 

exemplo pessoal, a autossuperação e resiliência perante agravo existencial. 

09.  Janela de oportunidade grafopensenológica: as chamadas de trabalhos de simpó-

sios, jornadas e congressos conscienciológicos; os periódicos científicos da Conscienciologia. 

10.  Janela de oportunidade infiltraciológica: o convite para trabalhar em ambiente so-

cial e consciencial degradado, favorecendo o desenvolvimento da autabnegação e da assistência. 

11.  Janela de oportunidade intermissiva: a possibilidade de participar do primeiro 

Curso Intermissivo (CI) e, em sequência, do segundo CI. 

12.  Janela de oportunidade invexológica: a faixa etária da conscin jovem, lúcida, 

optando pela técnica da invéxis. 

13.  Janela de oportunidade lexicológica: o acesso franqueado a mais de 6.000 dicioná-

rios temáticos no Holociclo, CEAEC, Foz do Iguaçu (Ano-base: 2012). 

14.  Janela de oportunidade megaeuforizaciológica: o registro do nome no caderno de 

presenças do Tertuliarium e o consequente parassorteio; o convite para compor trio de megaeufo-

rizados. 

15.  Janela de oportunidade parapercepciológica: a participação assídua no curso 

Acoplamentarium, do CEAEC, favorecendo a prática dos acoplamentos energéticos e da clarivi-

dência; o curso Programa de Desenvolvimento Parapsíquico (PDP), do IIPC; a Associação Inter-

nacional de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI). 

16.  Janela de oportunidade projeciológica: o sonho lúcido levando à projeção cons-

ciente; o farto menu de técnicas projetivas do tratado Projeciologia. 

17.  Janela de oportunidade recinológica: a vivência da zona de desconforto máxima 

favorecendo a autovirada de mesa. 

18.  Janela de oportunidade retrocognitiva: a participação nas viagens retrocognitivas 

organizadas pela International Academy of Consciousness (IAC); a imersão na pesquisa historio-

gráfica. 

19.  Janela de oportunidade reurbexológica: participar da equipe de campo do Curso 

de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2). 

20.  Janela de oportunidade revisiológica: a realização de revisão de livro, artigo ou 

verbete conscienciológico. 

21.  Janela de oportunidade tarística: o momento do esclarecimento cirúrgico, preciso, 

em cima do lance. 

22.  Janela de oportunidade tenepessológica: a condição existencial favorável, maturo-

lógica, para iniciar a prática vitalícia da tenepes. 

23.  Janela de oportunidade tertuliária: o acesso às tertúlias diárias por parte das cons-

cins interessadas, enviando perguntas de qualquer lugar do planeta; as minitertúlias. 
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24.  Janela de oportunidade verbetográfica: a abertura da Enciclopédia da Conscien-

ciologia aos neoverbetógrafos; a democratização das técnicas da Verbetografia; o Manual de Ver-

betografia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a janela de oportunidade, indicados para a expansão das 

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Atilamento:  Atilamentologia;  Homeostático. 

04.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Evitação  do  autodesperdício:  Autoproexologia;  Homeostático. 

07.  Fartura:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Fixação  no  rentável:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Linha  de  abertura:  Autoproexologia;  Homeostático. 

10.  Lucidologia:  Autoconscienciologia;  Homeostático. 

11.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

12.  Nível  de  lucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

13.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Precocidade  desperdiçada:  Perdologia;  Nosográfico. 

 

ENQUANTO  AMPARADORES  ABREM  JANELAS  DE  OPOR- 
TUNIDADES  EVOLUTIVAS,  NEM  SEMPRE  FLORIDAS,  MAS  

COM  AMPLO  HORIZONTE  ASSISTENCIAL,  A  CONSCIN  IN- 
VIGILANTE  FECHA  PORTAS  AO  DESPERDIÇAR  APORTES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aproveita a Era da Fartura de oportunidades 

evolutivas? Até quando vai ficar sentado sobre pote de ouro pedindo esmolas aos amparadores? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Gardner, Howard; Inteligência: Um Conceito reformulado (Intelligence Reframed); revisores Fátima Fa-
del; et al.; trad. Adalgisa Campos da Silva; 348 p.; 12 caps.; 240 notas; 395 refs.; ono.; 20,5 x 13,5 cm; br.; Objetiva; Rio 

de Janeiro, RJ; 2001; páginas 11 a 116. 

 

E. M. M. 
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J A N E L A    I N T E R D I M E N S I O N A L  
( P A R A C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A janela interdimensional é a brecha, fenda ou abertura entre as dimensões 

conscienciais, intra e extrafísica, favorecedora da conexão com a multidimensionalidade, a exem-

plo de cursos de campo, dinâmicas parapsíquicas e laboratórios conscienciológicos, passível de 

ser aproveitada pelos autopesquisadores atilados quanto à importância evolutiva das paravivên-

cias lúcidas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra janela deriva do idioma Latim Vulgar, januella, diminutivo de 

janua, “entrada de algum pa s; porta; acesso; caminho”. Surgiu no Século XIII. O prefixo inter 

procede também do idioma Latim, inter, “no inteior de  ; entre; no espaço de; no meio de”. O ter-

mo dimensão provém do mesmo idioma Latim, dimensio, “dimensão; medida”. Apareceu no 

Século XVI. O vocábulo dimensional surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Portal interdimensional. 2.  Janela entre dimensões. 3.  Abertura mul-

tidimensional. 

Neologia. As 3 expressões compostas janela interdimensional, janela interdimensional 

desaproveitada e janela interdimensional aproveitada são neologismos técnicos da 

Paracomunicologia. 

Antonimologia: 1.  Local energeticamente bloqueado. 2.  Portal místico. 3.  Buraco 

negro. 

Estrangeirismologia: o Tenepessarium; o Epicentrarium; o Projectarium; o Neocogni-

tarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Lucidologia Multidimensional. 

Ortopensensatologia: – “Tenepes. Tenepes: megaportal interdimensional”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do parapsiquismo útil; o holopensene pessoal da 

comunicabilidade parapsíquica; o holopensene grupal dos campos parapsíquicos interassistenci-

ais; os conexopensenes; a conexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade necessária na comunicação interdimensional avançada. 

 

Fatologia: os ambientes intrafísicos favorecedores da abertura entre as dimensões;  

o ambiente físico da tenepes; a plataforma central do Tertuliarium; a área central do Acoplamen-

tarium; o marco central do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); o acesso 

mais natural possível à extrafisicalidade; o esclarecimento sobre a real natureza das aberturas in-

terdimensionais; o desperdício dos ambientes energeticamente maceteados; o fim de objetos de-

vocionais ritualísticos; a extinção dos recursos cerimoniais do taumaturgo; o descarte da psicosso-

maticidade genuflexa; as 19 dinâmicas parapsíquicas do CEAEC (Ano-Base: 2018); o paradigma 

consciencial lançando luz sobre o entendimento da multidimensionalidade; a aproximação pro-

gressiva entre as dimensões conscienciais a partir da evolução. 

 

Parafatologia: a janela interdimensional; a autovivência do estado vibracional (EV) pro-

filático; os chacras da Terra; o estudo e a pesquisa sobre a natureza das janelas interdimensionais; 

a testagem energética do campo nos cursos parapercepciológicos imersivos; as paravivências nos 

laboratórios conscienciológicos dos campi da Conscienciologia; a dimensão extrafísica de ruínas 

e sítios arqueológicos; as retrocognições favorecidas pelas janelas interdimensionais em ambien-

tes históricos; a exacerbação da sinalética energética e parapsíquica relativas às aberturas entre di-
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mensões; a pangrafia; o primado do autodiscernimento parapsíquico; o amparoporto; as interco-

municações entre equipexes e equipins; as pararrealidades acessadas; os extrapolacionismos para-

psíquicos nas janelas interdimensionais; a interconexão multidimensional máxima do Serenari-

um; o acesso às Centrais Extrafísicas (CEs); as conexões ainda iniciais com as comunexes avan-

çadas; a conexão da Cognópolis Foz com a comunex Interlúdio. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das parapercepções energoparapsíquicas; o sinergismo 

parapercepção-paracognição-paralucidez. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) perante possíveis janelas entre as dimen-

sões; o princípio dos fatos orientarem as pesquisas; o princípio da conexão interdimensional. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) desejável a toda equipe de trabalho 

interdimensional interassistencial. 

Teoriologia: a teoria dos locais de poder; as teorias da Física tentando explicar as bre-

chas entre dimensões relativas a espaços teóricos. 

Tecnologia: as paratécnicas aplicadas nas interconexões multidimensionais; a técnica 

de captação extrafísica de ideias originais. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico da monitoria das dinâmicas para-

psíquicas semanais; o voluntariado conscienciológico dos cursos de campo da Conscienciologia; 

a equipe de voluntários dos experimentos laboratoriais conscienciológicos; o paravoluntariado 

das atividades interdimensionais nos campi da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogni-

ciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico 

da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia;  

o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da 

Autossinaleticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paratec-

nologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: o efeito da ampliação da paraperceptibilidade útil facilitada pelas janelas 

interdimensionais. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da expansão da intercomunicabilidade 

consciencial. 

Enumerologia: o corte de preces e orações; o banimento das evocações espúrias; o des-

carte de velas e incensos; a extinção da parafernália impressionadora dos sentidos; a descrenciali-

dade lúcida; a autexperimentação racional; a primazia do paracorpo do autodiscernimento. 

Binomiologia: o binômio soma-energossoma; o binômio fatos-parafatos; o binômio fôr-

ma holopensênica–parafôrma holopensênica. 

Interaciologia: a interação Socin-Sociex; a interação reurbin-reurbex; a interação co-

munin-comunex; a interação palco intrafísico–bastidores extrafísicos; a interação Historiografia 

Humana–Historiografia Conscienciológica; a interação Interlúdio-Cognópolis; a interação para-

procedência–domicílio humano. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo pela acumulação dos achados paratécnicos por 

meio da pesquisa interdimensional. 

Trinomiologia: o trinômio psicosfera–força presencial–local de poder; a necessidade 

de instituir o trinômio intelectualidade-comunicabilidade-paraperceptibilidade. 

Polinomiologia: a conexão interdimensional por meio do polinômio biblioteca pessoal–

–Holoteca–parapsicoteca–consciencioteca. 

Antagonismologia: o antagonismo crença irracional / descrença mentalsomática; o an-

tagonismo quarto do casal energeticamente devassado / alcova energeticamente blindada. 
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Paradoxologia: o paradoxo de, em essência, todo local e ambiente poder funcionar ao 

modo de fenda multidimensional, a partir da intencionalidade e das evocações interconscien-

ciais. 

Politicologia: a parapsicocracia; a comunicocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço de todas as consciências lúcidas em prol da interco-

nexão multidimensional avançada. 

Filiologia: a parapsicofilia. 

Fobiologia: a superação da parapsicofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome do oráculo. 

Maniologia: a mania de sacralizar locais com acentuada potencialização energética. 

Mitologia: o fim dos mitos religiosos multisseculares relativos aos locais “sagrados”; os 

mitos relativos aos portais entre as dimensões. 

Holotecologia: a energoteca; a experimentoteca; a ciencioteca; a parapsicoteca; a comu-

nicoteca; a projecioteca; a fenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Paracomunicologia; a Multidimensionologia; a Parapercepciolo-

gia; a Autexperimentologia; a Interdimensionologia; a Autopesquisologia; a Interassistenciologia; 

a Energossomatologia; a Extrafisicologia; a Parageopoliticologia; a Conexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teletertuliano; o tertuliano;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teletertuliana; a tertulia-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Ho-

mo sapiens projectius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens chronemicus; o Homo sapiens paraperceptivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: janela interdimensional desaproveitada = a dos laboratórios conscien-

ciológicos do CEAEC, ainda com capacidade ociosa; janela interdimensional aproveitada = a da 

dinâmica parapsíquica lotada. 

 

Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a cultura milenar das aberturas interdi-

mensionais; a cultura da Autexperimentologia Lúcida. 
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Historiologia. O parapsiquismo e o intercâmbio entre as dimensões conscienciais foram 

registrados em toda História da Humanidade em variegadas culturas e civilizações, a exemplo dos 

3 locais listados em ordem alfabética: 

1.  Câmaras de iniciação nas pirâmides egípcias. 

2.  Monumentos célticos de pedras (Stonehenge, Inglaterra; Callanish, Escócia). 

3.  Oráculos da Antiga Grécia (Delfos, Trácia, Micenas). 

 

Cinematografia. A indústria cinematográfica é profícua na produção de filmes e séries 

onde as janelas interdimensionais ficcionais estão presentes, a exemplo das 8 películas listadas 

em ordem cronológica do lançamento: 

1.  Túnel do tempo (1966). Série televisiva estadunidense sobre a construção de portal 

capaz de levar cientistas a viajar no tempo. 

2.  Star Trek (1966–1969). Série televisiva estadunidense sobre nave espacial e a tripula-

ção com integrantes de vários planetas, cumprindo missões de exploração intergaláctica e reali-

zando “dobras espaciais”. 

3.  Stargate (1994). Filme produzido na França e Estados Unidos sobre portal de tele-

transporte capaz de conectar a civilização atual com o Antigo Egito. 

4.  Contato (1997). Produção estadunidense onde astrônoma coordena projeto sobre 

contatos extraterrestres e auxilia na construção de equipamento para viagens interdimensionais. 

5.  Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001). Filme inglês a partir de série de livros so-

bre escola e comunidade de bruxos capazes de movimentarem-se em variadas dimensões. 

6.  As Crônicas de Nárnia: o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (2005). Filme so-

bre crianças as quais acessam outro mundo tendo o armário do quarto como portal interdimensi-

onal. 

7.  The Librarians (Os Bibliotecários, 2014). Série televisa estadunidense na qual antiga 

organização situada na Biblioteca Metropolitana de Nova Iorque, formada por bibliotecários, pro-

tege o mundo de forças destrutivas por meio de viagens interdimensionais. 

8.  El Ministério del Tiempo (2015). Série televisiva espanhola na qual 2 homens e única 

mulher, de épocas diferentes, trabalham para agência secreta e protegem o passado da Espanha de 

consciências manipuladoras da História. 

 

Paracogniciologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 ambientes e cursos, os 

quais atuam ao modo de canais interdimensionais com base na Mentalsomatologia (Ano-base: 

2018), seguidos da Instituição Conscienciocêntrica (IC) onde ocorrem: 

01.  Curso de Campo Desassédio Mentalsomático: União dos Escritores da Conscienci-

ologia (UNIESCON). 

02.  Curso de Campo Pangrafologia Verbetológica: Associação Internacional de Enci-

clopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS). 

03.  Curso Imersão na Escrita (UNIESCON). 

04.  Gesconarium: Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), 

Campus Saquarema, RJ. 

05.  Grafopensenarium: Associação Internacional dos Campi de Pesquisas da Consci-

enciologia (INTERCAMPI). 

06.  Holociclo: CEAEC. 

07.  Holoteca: CEAEC e Associação Internacional para a Evolução da Consciência 

(ARACÊ). 

08.  Laboratório conscienciológico da Conscienciografologia: CEAEC e UNIESCON. 

09.  Laboratório de mentalsomática aplicada: INTERCAMPI. 

10.  Tertuliarium: CEAEC. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a janela interdimensional, indicados para a expansão das 

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

01.  Autoconscientização  cosmológica:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

02.  Bolsão  holopensênico:  Holopensenologia;  Neutro. 

03.  Campo  energético:  Energossomatologia;  Neutro. 

04.  Campo  energético  pararreurbanológico:  Pararreurbanologia;  Homeostático. 

05.  Comunicação  interdimensional:  Paracomunicologia;  Neutro. 

06.  Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 

07.  Cronologia  da  Tenepessologia:  Tenepessografologia;  Neutro. 

08.  Dinâmica  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Laboratório  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Local  de  poder:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Paraconexão:  Interassistenciologia;  Neutro. 

12.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

14.  Paravivência:  Extrafisicologia; Neutro. 

15.  Sinergismo  tenepes-retrocognição:  Tenepessologia;  Homeostático. 

 

O  APROVEITAMENTO  DAS  JANELAS  INTERDIMENSIONAIS 
PELO  INTERMISSIVISTA  ATILADO  DENOTA  AUTOPRIORI- 

ZAÇÃO  QUANTO  À  AUTOQUALIFICAÇÃO  PARAPERCEPTIVA 
EM  PROL  DA  TAREFA  AVANÇADA  DO  ESCLARECIMENTO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza autexperimentações pró-evolutivas apro-

veitando as janelas interdimensionais nos campi conscienciológicos? Quais os proveitos interas-

sistenciais obtidos? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Contato. Título Original: Contact. País: EUA. Data: 1997. Duração: 150 minutos. Gênero: Drama e Fic-

ção Científica. Idade (Censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Robert Ze-
meckis. Elenco: Jodie Foster; Matthew McConaughey; David Morse; Geoffrey Blake; William Fichtner; James Woods;  

& Rob Lowe. Produção: Robert Zemeckis; & Steve Starkey. Direção de Arte: Bruce Crone; & Lawrence A. Hubbs. 

Roteiro: James V. Hart; & Michael Goldenberg. Música: Alan Silvestri. Cenografia: Michael Taylor. Efeitos Especiais: 

Eric Cook. Companhia: Warner Bros. Sinopse: A astrônoma Ellie Arroway trabalha com monitoramento de possíveis 

sinais extraterrestres como paixão, mas também como forma de manter viva a memória do pai, falecido quando ela tinha  

9 anos e incentivador dessa prática e da curiosidade da filha. Encontra dificuldades para manter e receber fomento para as 
próprias pesquisas, até conseguir identificar sinais extraterrestres orientando para construção de máquina para vir a propi-

ciar a ela experiência marcante quanto à vida em outros planetas e à passagem do tempo. 

2.  Stargate: A Chave para o Futuro da Humanidade. Título Original: Stargate. País: França; & EUA. 
Data:1994. Duração: 121 min. Gênero: Ação; Aventura; & Ficção Científica. Idade (censura): 13 anos. Idioma: Inglês. 

Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Roland Emmerich. Elenco: Kurt Russell; James Spader; Jaye Davidson; 

Viveca Lindofrs; Alexis Cruz; Mili Avital; Carlos Lauchu; Erick Avari; & Era Allen. Produção: Dean Devlin; Oliver 
Eberle; & Joel B. Michaels. Desenho de Produção: Holger Gross. Direção de Arte: Franl Bollinger; & Peter Murton. 

Roteiro: Dean Devlin; & Roland Emmerich. Fotografia: Karl Walter; & Lindenlaub. Música: David Arnold. Monta-

gem: Derek Brechin; & Michael J. Duthie. Cenografia: Jim Erickson; Dorn Merrill Kennison; & Chris Lisoni. Figurino: 

Joseph A. Porro. Efeitos Especiais: Stuart Artingstall; Dave C. Avillo; Paul Barnes; & Eric Beauchamp. Companhia: 

Canal+; Centropolis Film Productions; & Carolco Pictures. Sinopse: Tendo como pano de fundo civilizações da época do 

Antigo Egito interligadas pelo portal de teletransporte  o filme retrata a l ngua artificial Goa’uld  criada pelo egipt logo 
Stuart Tyson Smith com o principal objetivo de recriar a língua perdida dos antigos egípcios e utilizá-la no filme. 
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Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 indices; 102 
sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associacao Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguacu, PR; 2004; páginas 78, 158, 186, 200, 202, 646 

e 822. 
2.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  

1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 

termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.613. 

3.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 indices; 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, 270  

e 310. 

 

E. M. M. 
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J A N E L A    T E R A P Ê U T I C A  
( T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A janela terapêutica é o período transitório de abertismo e predisposição  

à autorreflexão vivenciado pela consciência ao experienciar situação crítica, oportunizando  

a abordagem interassistencial pelos amparadores, intra e extrafísicos, as autorreciclagens e os 

ajustes proexológicos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra janela deriva do idioma Latim Vulgar, januella, diminutivo de já-

nua, “entrada de algum pa s; porta; acesso; caminho”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo tera-

pêutico procede do idioma Grego, therapeutikós, “que se refere ao cuidado e tratamento de doen-

ças”  e este de therapeúo, “curar; tratar; cuidar”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Abertura terapêutica. 2.  Fresta terapêutica. 3.  Fenda intraconscien-

cial reciclogênica. 

Neologia. As duas expressões compostas janela terapêutica desperdiçada e janela tera-

pêutica aproveitada são neologismos técnicos da Terapeuticologia. 

Antonimologia: 1.  Brecha autassediadora. 2.  Fechadismo consciencial. 3.  Autismo 

consciencial. 4.  Alienação evolutiva. 5.  Inabordabilidade consciencial. 

Estrangeirismologia: o momentum propício à revisão íntima; a oportunidade do turning 

point; a compreensão a posteriori do benefício da crise; a percepção acurada do right timing para 

a abordagem interassistencial assertiva. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às oportunidades evolutivas. 

Coloquiologia: o acontecimento capaz de abalar as estruturas; o fato de o fundo do po-

ço poder ter mola; a virada de mesa a partir do momento crítico; a disposição de fazer do limão, 

limonada; o ato de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima; a noção de haver males que 

vêm para o bem; o perrengue gerando ganhos evolutivos; o contratempo enquanto divisor de 

águas. 

Proverbiologia. Eis 2 provérbios relacionados ao tema: – Depois da tempestade vem  

a bonança. Remédio amargo cura. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Crise: au-

torreflexão forçada. Oportunizemos nossas crises. 

Citaciologia. Eis 3 citações relacionadas ao tema: – O insucesso é apenas uma oportuni-

dade para recomeçar com mais inteligência (Henry Ford, 1863–1947). No meio da dificuldade 

encontra-se a oportunidade (Albert Einstein, 1879–1955). Não espere por uma crise para desco-

brir o que é importante em sua vida (Platão, 428–347 a.e.c.). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do abertismo consciencial; o holopensene pessoal 

do autodiscernimento; o holopensene pessoal da interassistencialidade; os patopensenes; a pato-

pensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os cog-

nopensenes; a cognopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; 

a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; 

os lateropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene 

da autossuperação evolutiva; a flexibilidade pensênica aplicada à busca de soluções. 

 

Fatologia: a janela terapêutica; a crise indicando oportunidade de mudança; o estresse 

com resultados positivos; o desapego dos ganhos secundários; a evidenciação dos pontos cegos 

cognitivos; o evento violento auto ou heterovivenciado suscitando a autorreflexão; o acidente de 
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percurso enquanto alerta consciencial identificado; o diagnóstico de doença grave gerando mu-

dança do hábito patológico; a retomada do hábito nocivo após a pseudocura; a negação da proble-

mática adiando as reciclagens inevitáveis; as dramatizações e revoltas gerando a perda dos apren-

dizados; a tacon inviabilizando a oportunidade autocurativa intrínseca ao momento adverso; as 

fugas psicológicas via drogadição, hedonismo ou consumismo, comprometendo o aproveitamento 

da parcela terapêutica do infortúnio; a autossaturação quanto aos padrões pessoais patológicos;  

a melin podendo ser terapêutica; o sobrepairamento quanto à ocorrência traumática; o aconteci-

mento inesperado suscitando o abandono das certezas pessoais; a antivitimização favorecendo  

a oportunidade das reciclagens em meio às dificuldades; o fato de se poder aprender através dos 

erros; o bem-estar vivenciado após a desdita, chancelando o aproveitamento da janela terapêutica; 

a ampliação da lucidez pelo risco iminente; a revisão dos valores pessoais mediante a suspeita de 

patologia grave; as reconciliações grupocármicas durante acontecimento crítico no ambiente fa-

miliar; a relativização dos problemas; a reperspectivação da vida; a correção da rota proexológica 

após o evento traumático; o desenvolvimento de projetos sociais após a superação de traumas 

pessoais; a abertura intraconsciencial reciclogênica proveniente das crises evolutivas tecnicamen-

te deflagradas nos cursos Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1) e Programa de 

Desenvolvimento Parapsíquico Avançado (PDPA) do Instituto Internacional de Projeciologia  

e Conscienciologia (IIPC); o megafoco diante do choque de realidade; a impactoterapia promovi-

da pelas circunstâncias; o reconhecimento do saldo positivo após o término do período crítico; as 

janelas terapêuticas voluntariamente abertas através da antecipação das crises. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático favorecendo a su-

perintendência do mentalsoma frente à adversidade; o aproveitamento das crises de crescimento 

autoprogramadas no Curso Intermissivo (CI); a receptividade da achega parapsíquica em momen-

to crítico; a projeção lúcida vexaminosa deflagrando o abertismo à autorreflexão; o impacto da 

experiência crítica ajustando o encaixe da minipeça no Maximecanismo Multidimensional Inte-

rassistencial; o parapsicodrama promovendo paracrises autocurativas; a retrocognição catártica 

propiciando a reciclagem; o impacto da visão panorâmica na experiência de quase morte (EQM); 

a janela paraterapêutica permitindo o resgate da Baratrosfera; o esbregue intermissivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico autovitimização-estagnação. 

Principiologia: o princípio de não adiar as oportunidades de autossuperação; o princí-

pio da prioridade compulsória; o princípio da economia de males; o princípio “isso também pas-

sa”; o princípio da primazia da racionalidade sobre a psicossomaticidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao autocompromisso evo-

lutivo de extrair o melhor do pior. 

Teoriologia: a teoria da espiral evolutiva; a teoria da escolha racional; a teoria do cír-

culo virtuoso. 

Tecnologia: a técnica de prevenção das recidivas automiméticas; a técnica da autorre-

flexão de 5 horas; a técnica do replanejamento da vida em momentos críticos; a técnica da reci-

clagem intraconsciencial (recin); a técnica da reciclagem existencial (recéxis); as técnicas cons-

cienciométricas; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica do sobrepairamento analí-

tico; a sustentação da técnica da tenepes vincando a postura de assistente independentemente das 

crises pessoais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciome-

trologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico 

da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório cons-

cienciológico da Conviviologia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Mental-

somatologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível dos Conscienciotera-

peutas; o Colégio Invisível da Homeostaticologia. 

Efeitologia: o efeito da disponibilidade íntima na oportunidade evolutiva; o efeito anti-

vitimização na autossuperação; o efeito dos auto e heterassédios no subaproveitamento das cri-

ses; o efeito terapêutico da dificuldade vivenciada; o efeito da impactoterapia; o efeito fênix;  

o efeito das amizades evolutivas na transposição das situações críticas. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas renovações íntimas; as crises de cres-

cimento geradoras de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo zona de conforto patológico–zona de desconforto; o ciclo crise-nega-

ção; o ciclo de crises evolutivas subentrantes; o ciclo desconstrução-reconstrução consciencial;  

o ciclo patológico crise-fechadismo-incompreensão-estagnação-sofrimento; o ciclo homeostático 

crise-abertismo-paracompreensão-ação-crescimento. 

Enumerologia: a crise evitada, inviabilizando a janela terapêutica; a crise postergada, 

adiando a janela terapêutica; a crise negligenciada, sabotando a janela terapêutica; a crise su-

perficializada, enfraquecendo a janela terapêutica; a crise enfrentada, oportunizando a janela te-

rapêutica; a crise desdramatizada, incrementando a janela terapêutica; a crise provocada, objeti-

vando a janela terapêutica. As possibilidades benéficas da perda do emprego; as possibilidades 

benéficas da falência do empreendimento; as possibilidades benéficas da descoberta da traição; as 

possibilidades benéficas do fim do relacionamento afetivo; as possibilidades benéficas da desso-

ma do familiar; as possibilidades benéficas do acidente violento; as possibilidades benéficas do 

diagnóstico da doença. 

Binomiologia: o binômio transtorno temporário–benefício permanente; o binômio anti-

proexológico crise–estagnação antievolutiva; o binômio crise de crescimento–oportunidade evo-

lutiva; o binômio abertismo consciencial–oportunismo interassistencial. 

Interaciologia: a interação assistido predisponente–assistente atilado; a interação psi-

cossoma sensibilizado–mentalsoma equilibrado; a interação resiliência consciencial–autossupe-

ração das crises; a interação médico-paciente; a interação terapeuta-cliente; a interação cons-

ciencioterapeuta-evoluciente. 

Crescendologia: o crescendo acomodação-estagnação-regressão; o crescendo proble-

mática-sobrepairamento-solucionática; o crescendo desdramatização-relativização-reperspecti-

vação. 

Trinomiologia: o trinômio recinológico impacto-racionalidade-mudança; o trinômio 

homeostático conflito-flexibilidade-autossuperação. 

Polinomiologia: o polinômio automimese-autossaturação-autorreflexão-autenfrenta-

mento-autocura; o polinômio interassistencial acolhimento-esclarecimento-encaminhamento- 

-acompanhamento; o polinômio saber observar–saber escutar–saber compreender–saber as-

sistir. 

Antagonismologia: o antagonismo círculo vicioso / círculo virtuoso; o antagonismo cri-

se de sofrimento / crise de crescimento; o antagonismo tacon / tares; o antagonismo autodepres-

são / autossuperação; o antagonismo revolta / gratidão; o antagonismo fechadismo consciencial 

estagnador / abertismo consciencial libertador; o antagonismo certeza absoluta / verdade relati-

va de ponta; o antagonismo ruminação mental / introspecção sadia. 

Paradoxologia: o paradoxo de os momentos mais críticos poderem representar as maio-

res autocuras; o paradoxo do impacto positivo da notícia ruim; o paradoxo de as doenças somá-

ticas poderem favorecer a saúde consciencial. 

Politicologia: a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei de causa e efeito; a lei da empatia; a lei da espi-

ral evolutiva. 

Filiologia: a autocriticofilia; a neofilia; a interassistenciofilia; a reciclofilia; a recexofilia; 

a adaptaciofilia; a autenfrentamentofilia. 

Fobiologia: a fobia ao autenfrentamento; a decidofobia. 
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Sindromologia: a superação da síndrome da robotização existencial; a evitação da sín-

drome de Poliana; a profilaxia da síndrome da procrastinação; a prevenção da síndrome da ba-

nalização do autodiagnóstico; a decisão pela não recorrência da síndrome da autovitimização. 

Maniologia: a mania de banalizar as reflexões promovidas pelos amparadores. 

Holotecologia: a conflitoteca; a interassistencioteca; a recinoteca; a recexoteca; a evolu-

cioteca; a proexoteca; a grupocarmoteca; a traforoteca; a terapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Terapeuticologia; a Paraterapeuticologia; a Autodiscernimento-

logia; a Mentalsomatologia; a Interassistenciologia; a Recinologia; a Recexologia; a Evoluciolo-

gia; a Desassediologia; a Psicossomatologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapeutico-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin incauta; a conscin superficial; a conscin procrastinadora; a cons-

cin terminal; a conscin convalescente; a conscin assistível; a conscin autocrítica; a conscin-co-

baia; a conscin resiliente; a conscin corajosa; a conscin madura; a conscin atilada; a conscin pes-

quisadora; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclope-

dista. 

 

Masculinologia: o profissional de saúde; o consciencioterapeuta; o amparador intrafísi-

co; o amparador extrafísico; o duplista; o autodecisor; o intermissivista; o evoluciente; o consci-

enciômetra; o proexista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o paraper-

cepciologista; o agente retrocognitor; o pesquisador; o projetor consciente. 

 

Femininologia: a profissional de saúde; a consciencioterapeuta; a amparadora intrafísi-

ca; a amparadora extrafísica; a duplista; a autodecisora; a intermissivista; a evoluciente; a consci-

enciômetra; a proexista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a paraper-

cepciologista; a agente retrocognitora; a pesquisadora; a projetora consciente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapi-

ens perquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens inte-

rassistentialis; o Homo sapiens recyclator; o Homo sapiens autodesassediator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: janela terapêutica desperdiçada = aquela vivenciada pela consciência 

sem a obtenção de resultados evolutivos; janela terapêutica aproveitada = aquela vivenciada pela 

consciência resultando em reciclagens intraconscienciais. 

 

Culturologia: a cultura da resiliência; a cultura da adaptabilidade. 

 

Medicamentologia. O termo janela terapêutica é utilizado na ciência Farmacologia re-

ferindo-se à faixa de determinado princípio ativo apresentando a dose eficaz mínima e máxima 

para se conseguir o melhor efeito. Portanto, corresponde à concentração plasmática aceitável na 

qual os resultados terapêuticos são positivos. 

Aprendizado. O acompanhamento empático e o rapport estabelecido com as janelas te-

rapêuticas vivenciadas por outrem possibilitam ao observador, assistente ou não, reciclar e ama-

durecer com as heterexperiências, podendo, dessa maneira, evitar a necessidade de viver na pró-

pria pele determinados contextos espinhosos. 

Gescon. A escrita e a publicação das autexperiências críticas oportunizam aos leitores  

o aprendizado pela heterovivência. Não divulgar as mesmas implica em omissão deficitária junto 

ao público potencialmente alcançável pela gescon ortexemplarista. 
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Tabelologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, a tabela de contra-

pontos, na ordem alfabética, entre os aspectos dificultadores e otimizadores do aproveitamento da 

janela terapêutica, consoante o papel do assistido: 

 

Tabela  –  Contraponto  Aspectos  Dificultadores  /  Otimizadores  para  o  Assistido 

 

N
os

 Aspectos  Dificultadores Otimizadores  para  o  Assistido 

01. Arrogância Abertismo 

02. Autoimagem  Autenticidade 

03. Autovitimização Antivitimização 

04. Dramatização Pragmatismo 

05. Emocionalismo Racionalidade 

06. Fuga Resiliência 

07. Negação Autenfrentamento 

08. Orgulho Despojamento 

09. Pessimismo Otimismo racional 

10. Superficialidade Aprofundamento na autopesquisa 

 

Contrapontologia. Sob a ótica da Taristicologia, eis, por exemplo, a tabela de contra-

pontos, na ordem alfabética, entre os aspectos dificultadores e otimizadores do aproveitamento da 

janela terapêutica, consoante o papel do assistente: 

 

Tabela  –  Contraponto  Aspectos  Dificultadores  /  Otimizadores  para  o  Assistente 

 

N
os

 Aspectos  Dificultadores Otimizadores  para  o  Assistente 

01. Agressividade Impactoterapia 

02. Apriorismo Acolhimento 

03. Desatenção Atilamento 

04. Hipercriticidade Traforismo 

05. Impaciência Compreensibilidade 

06. Monoideísmo Visão de conjunto 

07. Omissão deficitária Senso de oportunidade 

08. Preconceito Empatia 

09. Predisposição à tacon Predisposição à tares 

10. Verborragia Escuta interassistencial 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a janela terapêutica, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01. Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02. Adversidade:  Holocarmologia;  Nosográfico. 

03. Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

04. Conscin  terminal:  Dessomatologia;  Neutro. 

05. Contragolpe  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06. Crise  de  crescimento:  Recexologia;  Neutro. 

07. Crise  pessoal:  Evoluciologia;  Neutro. 

08. Destemor  cosmoético:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

09. Efeito  fênix:  Reciclologia;  Homeostático. 

10. Janela  de  oportunidade:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11. Megaenfoque  sadio:  Autopriorologia;  Homeostático. 

12. Momento  evolutivo:  Paracronologia;  Neutro. 

13. Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14. Otimismo  racional:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15. Ruptura  do  equilíbrio:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

O  MAXIAPROVEITAMENTO  DA  JANELA  TERAPÊUTICA  

ENVOLVE  O  SENSO  DE  OPORTUNIDADE  RECINOLÓGICA 
E  O  OLHAR  DESDRAMATIZADO,  GERANDO  MUDANÇA 

DE  PATAMAR  E  GRATIDÃO  À  EXPERIÊNCIA  VIVENCIADA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma tirar proveito evolutivo das janelas tera-

pêuticas auto e heterovivenciadas? Na escala de 1 a 5, o quanto vem antecipando as crises de 

crescimento pessoal? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  O Escafandro e a Borboleta. Título Original: Le Scaphandre et le Papillon. País: França; & EUA. Data: 

2007. Duração: 112 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 10 anos. Idioma: Francês. Cor: Colorido. Direção: Julian 

Schnabel. Elenco: Isaach de Bankolé; Marie-Josée Croze; Mathieu Amalric; Emmanuelle Seigner; Max Von Sydow; Je-
an-Pierre Cassel; Anne Consigny; Patrick Chesnais; Gérard Watkins; & Marina Hands. Distribuição: Europa Filmes. Ou-

tros dados: Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Diretor e Melhor Filme Estrangeiro. Vencedor do Bafta de Melhor 
Roteiro Adaptado. Sinopse: Conta a história real de Jean-Dominique Bauby, o poderoso editor da revista Elle, após sofrer 

derrame cerebral devastador aos 43 anos. Ele aprende a se comunicar apenas piscando o olho, estabelecendo código com 

as letras do alfabeto, formando palavras, frases e parágrafos. Comunicando-se com o movimento de único olho, utiliza 
a imaginação, a memória e escreve livro. 

2.  Salvo pela Luz. Título Original: Saved by the Light. País: EUA. Data: 1995. Duração: 96 min. Gênero: 

Drama. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Lewis Teague. Elenco: Eric Roberts; Don Mc-
Manus; K. Callan; & Lynette Walden. Produção: Ken Raskoff. Roteiro: John Mandel, com base na obra Saved by the 

Light de Dannion Brinkley. Música: Patrick Williams. Montagem: Tina Hirsch. Companhia: Four Point Entertainment. 

Outros dados: Filme produzido para TV. Sinopse: Dannion sofre experiência de quase morte (EQM) e, depois de passar 
pelo fenômeno, começa a ter vivências parapsíquicas e a mudar de maneira radical a própria vida. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Barros, Marise; A Relação do Psicólogo com a Morte: Um Olhar sobre a Finitude; Artigo In: Coletânea 

de Artigos de Psicologia Hospitalar; Coletânea; 14 refs.; 20 x 14 cm; Ponto da Cultura, SP; 2012; páginas 14 a 38. 
2.  Ceotto, Bárbara; Diário de Autocura: Da doença à Saúde Consciencial; pref. Felix Wong e Mário Olivei-

ra; posf. Leonardo Rodrigues; revisor Leonardo Rodrigues; 224 p.; 16 caps.; 31 filmografias; 3 ilus.; 1 microbiografia; 73 

refs.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 26, 43, 51 a 58 e 113 a 122. 
3.  Kübler-Ross, Elizabeth; Sobre a Morte e o Morrer: O que os Doentes Terminais têm para Ensinar 

a Médicos, Enfermeiras, Religiosos e aos seus Próprios Parentes (On Death and Dyind); pref.; trad. Paulo Menezes; 296 

p.; 12 caps.; 1 ilus.; 81 refs.; 21 x 14 cm; br.; 8a Ed.; Martins Fontes; Sao Paulo, SP; 1998; páginas 5 a 14, 43 a 117 e 163 
a 247. 

4.  O’Kelly, Eugene; & Postman, Andrew; Claro como o Dia: Como a Certeza da Morte mudou a minha 

Vida - Um Último Relato (Chasing Daylight: How my Forthcoming Death Transformed my Life); trad. Regina Lyra; 
revisoras Mônica Aggio; & Sheila Til; 156 p.; 7 caps.; 2 enus.; 1 ilus.; 21 x 14 cm; br.; Nova Fronteira; Rio de Janeiro, 

RJ; 2006; páginas 49, 51, 70 a 74 e 88 a 93. 
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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; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 

2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 
12.576 megapensenes trivocabulares; 1 anexo; 29 refs.; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; 

Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 154. 

6.  Ware, Bronnie; Antes de Partir: Uma Vida Transformada pelo Convívio com Pessoas diante da Morte 
(The Top Five Regrets of the Dying: A Life Transformed by the Dearly Departing); trad. Chico Lopes; 315 p.; 22 caps.; 21 

x 14 cm; br.; Jardim dos Livros; São Paulo, SP; 2012; páginas 57, 99, 139, 181, 221, 235 e 249. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Farmacologia UEFS; Introdução à Farmacologia; disponível em <https://farmacologiauefs.word 
press.com/introducao-a-farmacologia/>; acesso em: 10.08.17. 

 

M. G. B. 
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J A R G Ã O  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O jargão é a linguagem peculiar utilizada por determinado grupo de cons-

ciências afins. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra jargão deriva do idioma Francês Antigo, jargon, “l ngua estran-

geira e inintelig vel; palavras vazias; l ngua especial; l ngua de ladr es  malfeitores; g ria”. Apa-

receu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Vocabulário específico. 02.  Linguagem especial. 03.  Código lin-

guístico. 04.  Língua grupal própria. 05.  Libras. 06.  Idiomatismo linguístico. 07.  Profissionalês. 

08.  Gíria. 09.  Regionalismo. 10.  Terminologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas jargão popular, jargão científico e jargão para-

científico são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 01.  Linguagem universal. 02.  Idioma pátrio. 03.  Língua mundial.  

04.  Vocabulário internacional. 05.  Língua comum. 06.  Vernáculo geral. 07.  Vocabulário Orto-

gráfico da Língua Portuguesa (VOLP). 08.  Linguagem de computador. 09.  Linguagem animal. 

10.  Provérbio. 

Estrangeirismologia: o argot; a slang; o feedback comunicacional; a awareness comu-

nicativa; o background cognitivo; a evitação dos raciocínios viciados a priori; a open mind; 

o modus ratiocinandi analógico; o speech pessoal; o meaning variado das palavras; o causeur. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autocomunicologia Lúcida. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular capaz de sintetizar o assunto: – Jar-

gão: renovação lexical. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Comunicologia; os doxopensenes; a doxopen-

senidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os cogno-

pensenes; a cognopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os logicopensenes; a logi-

copensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os 

grafopensenes; a grafopensenidade; o holopensene da comunicabilidade interpessoal. 

 

Fatologia: o jargão; a linguagem especializada; a língua intragrupal; a dificuldade na 

compreensão dos termos por aqueles não pertencentes ao grupo; o ato de saber adequar o discurso 

ao interlocutor; as senhas convivenciais; a oralidade denunciando a intraconsciencialidade; a me-

gaimportância das palavras; as diferenças do confor entre o discurso e o texto; o coloquialismo; 

os tecnicismos; os academicismos; os solecismos; o linguajar giriesco; os vícios de linguagem; os 

cacoetes verbais; os clichês; os cacófatos; o ato de saber priorizar a palavra certa, com a pessoa 

certa, no momento certo; a abrangência do autovocabulário enquanto recurso ferramental para  

a tares; a Autoinventariologia Lexical. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; os neologismos instigadores para o paracérebro; a importância da 

expansão do neuroléxico pessoal visando a interassistencialidade lúcida; a cosmovisão linguís-

tica; a comunicabilidade paraperceptiva lúcida; a recuperação dos paraengramas intelectivos atra-

vés do parapsiquismo intelectual; as investigações do conscienciês. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Frontochacrologia-Laringochacrologia; o sinergismo 

ideia-palavra; o sinergismo forma-conteúdo; o sinergismo significante-significado; o sinergismo 

neoconceito-autodesassédio; o sinergismo Terminologia-Taristicologia; o sinergismo etologismo- 

-neologismo; o sinergismo interdisciplinaridade-transdisciplinaridade. 

Principiologia: o princípio da economia de males; o princípio da inteligibilidade comu-

nicativa; o princípio da economia linguística; o princípio da interassistencialidade grupal;  

o princípio da evolução em grupo; o princípio autodidata da conscin semperaprendente; o prin-

cípio da funcionalidade assistencial; a importância das palavras no princípio do autorreveza-

mento existencial. 

Codigologia: os códigos linguísticos grupais; o código grupal de Cosmoética (CGC);  

a qualidade da autexpressão verbal abarcada no código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da comunicação modular; a teoria das interprisões grupocármi-

cas; o predomínio da vivência (99%) sobre a teoria (1%); a teoria evolutiva da Escala de Cons-

ciência Contínua; a teoria de múltiplos egos conscienciais; a teoria do conscienciês; a teoria da 

interassistencialidade baseada no rapport. 

Tecnologia: a técnica do bloco intelectivo; a técnica do princípio coloquial; as técnicas 

docentes da Parapedagogiologia; a técnica do ciclo enumerativo; a técnica do megapensene 

trivocabular; a técnica dos 50 dicionários; a técnica do conscienciograma. 

Voluntariologia: o voluntariado na equipe de tradução dos cursos conscienciológicos; 

a equipe de voluntários do Conselho Internacional de Neologística (CINEO); as equipes técnicas 

de voluntários do Holociclo. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático 

(Tertuliarium, Holociclo e Holoteca); o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;  

o laboratório radical da Heurística (Serenarium); o laboratório conscienciológico da Parage-

neticologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório consciencioló-

gico da proéxis; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório consciencio-

lógico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Orismólogos; o Colégio Invisível dos Lexicólogos; 

o Colégio Invisível dos Epistemólogos; o Colégio Invisível dos Linguistas; o Colégio Invisível da 

Conviviologia; o Colégio Invisível da Ciência; o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colé-

gio Invisível da Comunicologia. 

Efeitologia: o efeito ambíguo dos jargões; os efeitos cosmovisiológicos do abertismo 

consciencial; o efeito retrocognitivo das palavras; o efeito conscienciométrico desencadeado pe-

lo vocabulário pessoal; os efeitos pessoais desencadeados pelos jargões grupais; os efeitos inte-

rassistenciais da comunicabilidade avançada; os efeitos mentaissomáticos proporcionados pelas 

palavras sesquipedais. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à compreensibilidade dos jargões. 

Ciclologia: o ciclo dialógico emissor-receptor; o ciclo de vida das palavras; a comuni-

cabilidade específica de cada ciclo etário humano; o ciclo falar-ouvir; o ciclo inputs-outputs;  

o ciclo multiexistencial dos componentes do grupocarma; o ciclo sazonal das gírias; o ciclo per-

guntas-respostas. 

Enumerologia: o dialeto geográfico; o tecnoleto científico; o cronoleto etário; o idioleto 

pessoal; o socioleto profissional; o paradialeto avançado (telepatia); o megadialeto transmental 

(conscienciês). 

Binomiologia: o binômio erudição-assistência; o binômio neociência-neolíngua; o bi-

nômio intenção-comunicação; o binômio termo-designação; o binômio dicionário cerebral ana-

lógico–conscienciês; o binômio profissão-língua; o binômio abertismo-esoterismo; o binômio 

jargão-tradução. 

Interaciologia: a interação cérebro-língua; a interação mentalsoma-paracérebro-cére-

bro; a interação (dupla) especialista-leigo; a interação grupo evolutivo–intercomunicabilidade– 
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–acerto evolutivo; a interação jargão-neofobia; a interação variação consciencial–variação so-

cial–variação linguística; a interação linguagem-contexto; a interação linguajar-recéxis. 

Crescendologia: o crescendo cronológico reflexão-comunicação-ação; o crescendo 

cronológico Lexicologia-Coloquiologia; o crescendo leitura-compreensão-autexpressão; o cres-

cendo espontaneidade linguística inconsciente–calculismo verbal lúcido. 

Trinomiologia: o trinômio coronochacra-frontochacra-laringochacra; o trinômio pala-

vra-vocábulo-termo; o trinômio grupo-vocabulário-identidade; o trinômio dinamismo linguísti-

co–reciclagem vocabular–renovação lexical; o trinômio dicionário sinonímico–acolhimento in-

terassistencial–esclarecimento libertário; o trinômio estilo pessoal–contexto geopolítico–classe 

social. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo linguagem universalista / linguagem autista; o anta-

gonismo ortoépia / solecismo; o antagonismo linguagem culta / linguagem chula; o antagonismo 

léxico científico (formalidade) / léxico giriesco (informalidade); o antagonismo informador de 

verpons / impositor de ideias; o antagonismo esforço intelectivo / preguiça mental; o antagonis-

mo presunção linguística / universalidade informativa; o antagonismo gíria grupal / gíria global; 

o antagonismo Ortocomunicologia / Dislogia. 

Paradoxologia: o paradoxo evolutivo de se dominar a Lexicologia Humana para poder 

superá-la (conscienciês); o paradoxo de o jargão poder ser universalista. 

Politicologia: a conscienciocracia; a cienciocracia; a evoluciocracia; a paradireitocra-

cia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a interassistenciocracia. 

Legislogia: as leis da Gramaticologia; as leis da Conviviologia. 

Filiologia: a filofilia; a glossofilia; a verbofilia; a cienciofilia; a comunicofilia; a neofi-

lia; a conviviofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose aplicada à convivialidade. 

Holotecologia: a comunicoteca; a neologisticoteca; a ciencioteca; a poligloticoteca;  

a convivioteca; a linguisticoteca; a sociologoteca; a terminoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Coloquiologia; a Laringochacrologia; a Lin-

guisticologia; a Vocabulariologia; a Orismologia; a Terminologia; a Lexicologia; a Lexicografia; 

a Neologisticologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Conformaticologia; a Mentalsomato-

logia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o conscienciólogo; o docente de Conscienciologia; o aluno da Cons-

cienciologia; o paracientista; o lexicólogo; o lexicógrafo; o terminólogo; o terminógrafo; o verbe-

tólogo; o verbetógrafo. 

 

Femininologia: a consciencióloga; a docente de Conscienciologia; a aluna da Conscien-

ciologia; a paracientista; a lexicóloga; a lexicógrafa; a terminóloga; a terminógrafa; a verbetóloga; 

a verbetógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens communicator; o Ho-

mo sapiens colloquialis; o Homo sapiens interlocutor; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sa-

piens conviviologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sa-

piens reeducator; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens philo-

logus; o Homo sapiens polymatha. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: jargão popular = a gíria utilizada por determinado grupo social; jargão 

científico = o termo técnico utilizado pela Comunidade Científica Internacional (CCI); jargão pa-

racientífico = a neoverpon utilizada pela Comunidade Conscienciológica Cosmoética Interna-

cional (CCCI). 

 

Culturologia: a cultura da Intercomunicologia Lúcida. 

 

Jargão. Atinente à Experimentologia, a produção de neoconhecimentos exige a criação 

de neotermos (Neologia). Do mesmo modo, a convivialidade continuada de determinado grupo 

predispõe a criação de neovocábulos tradutores da realidade social e científica (jargões) viven-

ciada pelos partícipes, não só agilizando a comunicação, mas também criando identidade para  

o próprio grupo. 

 

Cosmovisiologia. De acordo com a Sociolinguística, eis, relacionadas em ordem alfabé-

tica, a título de exemplo, 100 áreas diferentes da manifestação consciencial, todas com linguajar 

próprio, capazes de ilustrar o amplo e diverso campo linguístico dos jargões: 

01.  Acupunturês: a linguagem dos acupunturistas. 

02.  Administrês: a linguagem dos administradores. 

03.  Aeronautiquês: a linguagem dos aeronautas. 

04.  Agronomês: a linguagem dos agrônomos. 

05.  Alquimês: a linguagem dos alquimistas. 

06.  Ambientalês: a linguagem dos ambientalistas. 

07.  Anatomês: a linguagem dos anatomistas. 

08.  Antropologês: a linguagem dos antropólogos. 

09.  Arqueologês: a linguagem dos arqueólogos. 

10.  Arquiteturês: a linguagem dos arquitetos. 

11.  Arquivistiquês: a linguagem dos arquivistas (papelistas). 

12.  Artistiquês: a linguagem dos artistas. 

13.  Astronomês: a linguagem dos astrônomos. 

14.  Auditorês: a linguagem dos auditores. 

15.  Bibliologês: a linguagem dos bibliófilos. 

16.  Biblioteconomês: a linguagem dos bibliotecários. 

17.  Biologês: a linguagem dos biólogos. 

18.  Bioquimiquês: a linguagem dos bioquímicos. 

19.  Botaniquês: a linguagem dos botânicos. 

20.  Cartografês: a linguagem dos cartógrafos. 

21.  Cienciês: a linguagem dos cientistas. 

22.  Cinemês: a linguagem dos cineastas. 

23.  Comuniquês: a linguagem dos comunicólogos. 

24.  Conscienciologês: a linguagem dos conscienciólogos. 

25.  Contabilidadiquês: a linguagem dos contadores e contabilistas. 

26.  Corporativês: a linguagem dos empresários. 

27.  Cosmologês: a linguagem dos cosmólogos. 

28.  Criminologês: a linguagem dos criminalistas. 

29.  Demografês: a linguagem dos demógrafos. 

30.  Desportês: a linguagem dos desportistas. 

31.  Diplomatiquês: a linguagem dos diplomatas. 

32.  Ecologês: a linguagem dos ecologistas. 

33.  Economês: a linguagem dos economistas. 

34.  Editoriês: a linguagem dos editores. 

35.  Enciclopediês: a linguagem dos enciclopedistas. 
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36.  Enfermatiquês: a linguagem dos enfermeiros. 

37.  Engenherês: a linguagem dos engenheiros. 

38.  Epidemiologês: a linguagem dos epidemiologistas. 

39.  Estatistiquês: a linguagem dos estatísticos. 

40.  Esteticistiquês: a linguagem dos esteticistas. 

41.  Estilistiquês: a linguagem dos estilistas. 

42.  Etimologês: a linguagem dos etimólogos. 

43.  Etologês: a linguagem dos etólogos. 

44.  Evoluciês: a linguagem dos evoluciólogos. 

45.  Farmatiquês: a linguagem dos farmacêuticos. 

46.  Filatelês: a linguagem dos filatélicos. 

47.  Filologês: a linguagem dos filólogos. 

48.  Filosofês: a linguagem dos filósofos. 

49.  Fisioterapeutiquês: a linguagem dos fisioterapeutas. 

50.  Fisiquês: a linguagem dos físicos. 

51.  Fonoaudiologês: a linguagem dos fonoaudiólogos. 

52.  Fotografês: a linguagem dos fotógrafos. 

53.  Futebolês: a linguagem dos futebolistas. 

54.  Gastronomês: a linguagem dos gourmets. 

55.  Genetiquês: a linguagem dos geneticistas. 

56.  Geografês: a linguagem dos geógrafos. 

57.  Geologês: a linguagem dos geólogos. 

58.  Gramatiquês: a linguagem dos gramáticos. 

59.  Historiês: a linguagem dos historiadores. 

60.  Informatiquês: a linguagem dos informatas. 

61.  Internetês: a linguagem dos internautas. 

62.  Jornalistiquês: a linguagem dos jornalistas. 

63.  Juridiquês: a linguagem dos advogados, bachareis e juristas. 

64.  Leiloês: a linguagem dos leiloeiros. 

65.  Lexicografês: a linguagem dos lexicógrafos. 

66.  Magiquês: a linguagem dos mágicos. 

67.  Massoterapeutiquês: a linguagem dos massoterapeutas. 

68.  Matematiquês: a linguagem dos matemáticos. 

69.  Medicinês: a linguagem dos médicos. 

70.  Militarês: a linguagem dos militares. 

71.  Museologês: a linguagem dos museólogos. 

72.  Musiquês: a linguagem dos músicos. 

73.  Nautiquês: a linguagem dos náuticos, iatistas e marinheiros. 

74.  Neurocientifiquês: a linguagem dos neurocientistas. 

75.  Nosologês: a linguagem dos patologistas. 

76.  Numismatiquês: a linguagem dos numismáticos. 

77.  Nutrologês: a linguagem dos nutrólogos e nutricionistas. 

78.  Oceanografês: a linguagem dos oceanógrafos. 

79.  Odontologês: a linguagem dos odontólogos. 

80.  Paleografês: a linguagem dos paleógrafos. 

81.  Parapsicologês: a linguagem dos parapsicólogos. 

82.  Pedagogês: a linguagem dos pedagogos. 

83.  Policiês: a linguagem dos policiais. 

84.  Politiquês: a linguagem dos políticos. 

85.  Projeciologês: a linguagem dos projeciólogos. 

86.  Psicologês: a linguagem dos psicólogos. 

87.  Quimiquês: a linguagem dos químicos. 

88.  Religiosês: a linguagem dos religiosos. 
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89.  Semiotiquês: a linguagem dos semióticos. 

90.  Sexologês: a linguagem dos sexólogos. 

91.  Sociologês: a linguagem dos sociólogos. 

92.  Surfistiquês: a linguagem dos surfistas. 

93.  Taquigrafês: a linguagem dos taquígrafos (estenógrafos). 

94.  Teatrês: a linguagem dos teatrólogos. 

95.  Telecomuniquês: a linguagem dos telecomunicólogos. 

96.  Teologês: a linguagem dos teólogos. 

97.  Turismês: a linguagem dos turismólogos. 

98.  Urbanismês: a linguagem dos urbanistas. 

99.  Veterinariês: a linguagem dos veterinários. 

100.  Zoologês: a linguagem dos zoólogos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o jargão, indicados para a expansão das abordagens deta-

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

01.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Comunicação  modular:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Conscienciologês:  Orismologia;  Neutro. 

07.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

08.  Expressão  intercambiável:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Linguagem  corruptora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Linguagem  denotativa:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Metáfora  conscienciológica:  Orismologia;  Neutro. 

12.  Orismologia:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

14.  Sinonimologia:  Comunicologia;  Neutro. 

15.  Variação  vernacular:  Conformática;  Neutro. 

 

O  JARGÃO  REPRESENTA  A  SÍNTESE  DA  COMUNICAÇÃO  

DE  DETERMINADO  GRUPO  SOCIAL,  CABENDO  AO  INTER-
MISSIVISTA  QUALIFICAR  A  EXPANSÃO  DO  NEUROLÉXICO  

PARA  PODER  MAXIMIZAR  A  INTERCOMPREENSIBILIDADE. 
 

Questionologia. Qual a extensão do vocabulário pessoal utilizado por você, leitor ou lei-

tora, no cotidiano? Utiliza de modo consciente, cosmoético e interassistencial os jargões na inter-

comunicabilidade? Desde quando? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Burke, Peter; & Porter, Roy; Línguas e Jargões: Contribuições para Uma História Social da Linguagem 

(Languages & Jargons: Contributions to a Social History of Language); trad. Alvaro Hattnher; 268 p.; 7 caps.; 6 mi- 
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ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 mi-
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Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; 

página 325. 

3.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 272 p.; 15 seções; 152 
abrevs.; 23 E-mails; 274 estrangeirismos; 1 foto; 60 locuções do idioma espanhol; 1 microbiografia; 60 tipos de artefatos 

do saber; 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; página 131. 
4.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1 foto; 43 ilus.; 1 microbiografia; 1 si-

nopse; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Interna-
cional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 548. 

5.  Idem: 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 sub-seções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 
x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 245 e 440. 

 

P. F. 
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J E I T I N H O    B R A S I L E I R O  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O jeitinho brasileiro é a forma de pensenizar e agir à margem da lei, antié-

tica, ilegal e anticosmoética, sendo manifestação patológica consciencial e social obsoleta, ultra-

passada, autocorruptiva, sempre visando vantagens inescrupulosas e antievolutivas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra jeito procede do idioma Latim, jactus, “modo; maneira; feição; 

gesto; habilidade; propensão”. Apareceu no Século XIII. O termo brasil é de origem controversa. 

Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Informalidade institucionalizada. 2.  Violação social. 3.  Transgres-

são da lei. 4.  Malandragem social. 

Neologia. As duas expressões compostas jeitinho brasileiro elementar e jeitinho brasi-

leiro avançado são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Formalidade. 2.  Instituição legal. 3.  Legalidade. 4.  Respeito às 

leis. 5.  Rigidez da lei. 6.  Isenção legal. 7.  Flexibilidade cosmoética.  

Estrangeirismologia: a school tie inglesa perpetuando a lealdade forjada das universida-

des; a beeline; o little way na condição de expressão para tentar fazer o estrangeiro compreender 

esta realidade brasileira; o bending the rules; o stretching the rules; o bypassing the standard pro-

cedures; o getting around the red tape. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Cosmoeticologia. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Jeitinho brasi-

leiro: autocorrupção. 

Coloquiologia. Eis, em ordem alfabética, 25 expressões populares relacionadas à mani-

festação do jeitinho brasileiro na cultura nacional:  

01. Acomodação. “Deixa como está pra ver como fica”.  

02. Acumpliciamento. “Mexer uns pauzinhos”. 

03. Aliança. “Uma mão lava a outra”. 

04. Apelação. “Voc  pode dar um jeitinho?”. 

05. Arrogância.“Voc  sabe com quem está falando?”. 

06. Chantagem. “Quebra meu galho  vai”. 

07. Conivência. “É praxe”. 

08. Corrupção. “Alivia a ”. 

09. Desculpa. “Não levar a lei   ponta de faca”. 

10. Desrespeito. “S  vou pagar o pão  tá trocado”. 

11. Egoísmo. “É rapidinho”. 

12. Engano. “Ninguém vai saber”. 

13. Falácia. “Não custa nada”. 

14. Fundamentação. “Vamos contornar a norma”. 

15. Ignorância. “Aqui não funciona assim  aqui é diferente”. 

16. Ilegalidade. “É mera formalidade”. 

17. Ilicitude. “Tem uma taxinha?”. 

18. Incitação. “Dá pra colocar precinho camarada na nota?”. 

19. Instigação. “Encontra uma brecha”. 

20. Interprisão. “Fico lhe devendo essa”. 

21. Justificativa. “Todo mundo faz assim”. 

22. Negociação. “Me dá uma colher de chá”. 

23. Preguiça. “É s  um pontinho  professor”. 

24. Sectarismo. “Aos amigos tudo  para os indiferentes nada  para os inimigos a lei”. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13624 

25. Sonegação. “É com nota ou sem nota?”. 

 

Citaciologia: – O jeitinho é um confronto com as normas, um desvio dos ideais, uma de-

claraç o de independência do “eu” que n o quer enfrentar a norma (Lourenço Stelio Rega, 

1953–). O “jeito” é quaisquer ações praticadas de forma camuflada, a partir de uma zona de pe-

numbra, a margem das linhas comportamentais norteadas pela lei e pela moral, sempre com vis-

ta na obtenção de vantagens individuais ou em prol de um grupo, intangíveis pelas vias ordinári-

as (Monica Hermann Caggiano). O jeito é uma imposição do eu contra as normas ou situações 

desagradáveis, [...]é sempre uma forma especial de resolver alguma regra ou norma preestabe-

lecida, seja sob forma de conciliação, esperteza ou habilidade (Lívia Barbosa, 1949–). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopense pessoal da autocorrupção; os patopensenes; a patopensenida-

de; o holopensene do justiceiro; o holopensene da injustiça; a fôrma holopensênica da ilegalidade 

obnubilando a consciência; o holopensene pessoal da autodesorganização; o holopensene pessoal 

da criticidade e do questionamento; o holopensene religioso; o holopensene da culpa; os ortopen-

senes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o materpensene pessoal cosmoéti-

co; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; a reurbanização regional e nacional a partir 

da lucidopensenidade; a autopensenidade no contrafluxo do holopensene do contrabando, da lava-

gem do dinheiro, da corrupção; os reciclopensenes; a reciclopensenidade. 

 

Fatologia: o jeitinho brasileiro; o gato; a gambiarra; o desenrascar português; o jeito 

MacGyver de resolver problemas; o paternalismo; a improvisação desnecessária; a solução tosca;  

a desorganização; o drible da burocracia; o desprezo aos instrumentos de controle social; a amea-

ça velada; o receio de falar a verdade; a gestão com improvisos criminosos; a venda de ingressos 

clandestina; a praxe de comprar carteira de motorista; o hábito de declarar valor menor na escritu-

ra de venda e compra; o ato de improvisar sempre; a instituição paralegal; a ilegalidade; o Direito 

à parte da lei; a práxis corrupta; o ato de consultar advogado e desconsiderar a orientação jurídica 

por ser contrária à vontade pessoal; o hábito de pensar nada conseguir realizar sem jeitinho; a ma-

nipulação dos mais espertos; o conhecimento da lei na condição de repressão social; o jogo do bi-

cho; a propaganda de cassinos na Tríplice Fronteira; a estrutura jurídica obsoleta; a solução palia-

tiva; o comportamento individualista; o tradicionalismo; o imaginário social; a desvalorização do 

Estado de Direito; a administração pública pessoal e ineficiente; a confusão entre público e priva-

do; o povo filtrando a lei; o funcionalismo público criando jurisprudência; o desvio das normas 

legais; a moeda de troca; a abertura de portas; a burocracia; a estabilidade emocional na condição 

de profilaxia; as vantagens e recompensas; a linguagem do jeitinho; a caixinha do final de ano;  

a amabilidade; os presentinhos; a formação do jurista impregnada pela cultura do jeitinho; o anti-

exemplo presente nas faculdades de Direito; as falácias lógicas das decisões jurisprudenciais re-

troalimentando o jeitinho; a redação das sentenças pelos assessores dos magistrados; o advogado 

burlando a impossibilidade de advogar através do acobertamento da própria presença; o uso da 

brecha legal; a declaração de bens a menor; o conflito de interesses ignorado; a pirataria; o jeiti-

nho na condição de regra e a norma legal, exceção; o ethos coletivo oportunista; a receptividade 

dos fiscais para o pagamento voluntário de impostos; o término das falácias lógicas para justificar 

a manutenção do jeitinho brasileiro.  

 

Parafatologia: a cobrança extrafísica; a afinização com a Baratrosfera; a autovivência 

do estado vibracional (EV) profilático; as projeções lúcidas; a precognição extrafísica; o déjà vu 

projetivo; a psicometria extrafísica; a assimilação simpática intencional; a desassimilação simpá-

tica revigoradora; a cosmovisão; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o autodesassédio 

mentalsomático; a lucidez quanto às manipulações conscienciais; os eventos parapsíquicos; os pa-

rafatos da Paradireitologia e da Cosmoeticologia; a autoconscientização multidimensional (AM); 

a conexão com os amparadores extrafísicos. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo equipin-equipex promovendo insights para encontrar  

a melhor solução cosmoética para o caso; o sinergismo Direitologia-Cosmoeticologia-Paradirei-

tologia. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio dos ganhos evo-

lutivos; o princípio da busca do melhor para todos; o princípio do posicionamento pessoal 

(PPP); o princípio do não acumpliciamento com o erro identificado; o princípio da economia de 

males; o princípio da economia de bens; o princípio escuso no ato de querer sempre se dar bem; 

o princípio “se algo n o é bom, n o presta mesmo, n o adianta fazer maquilagem”; o princípio 

“n o adianta tapar o sol com a peneira”; a valorização do princípio do paracorpo do autodiscer-

nimento; o princípio “isso n o é para mim”; o princípio de, na duvida, abster-se. 

Codigologia: a qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC) objetivando elimi-

nar as autocorrupções; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código de autexemplarismo apli-

cado nas inúmeras áreas de atuação profissional do bacharel em Direito. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da autocoerência; a teo-

ria da evolução por meio dos autesforços; a teoria da interpretação dos fatos e parafatos; a teo-

ria da autoincorruptibilidade aplicada à relação público-privado. 

Tecnologia: a técnica da 50 vezes mais; a técnica da cosmovisão norteando a escolha 

sobre qual caminho jurídico seguir; a técnica da desburocratização; a técnica anticosmoética da 

manipulação consciencial para obter proveitos próprios; a técnica da subjugação pelo poder. 

Voluntariologia: o voluntariado no Conselho Internacional de Assistência Jurídica da 

Conscienciologia (CIAJUC); o voluntariado interassistencial nas Instituições Conscienciocêntri-

cas (ICs) promovendo a mudança de paradigma no trato com o poder público; o paravoluntaria-

do assistencial técnico em tempo integral. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o la-

boratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradirei-

tologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia. 

Efeitologia: os efeitos maléficos do jeitinho brasileiro para o desenvolvimento socioeco-

nômico do país; os efeitos da manutenção do comportamento desonesto decorrente da corrupção 

alimentada pela cultura do jeitinho brasileiro; o efeito negativo de beneficiar o indivíduo às cus-

tas do Estado e da Sociedade; o efeito do jeitinho brasileiro estimulando os acobertamentos. 

Neossinapsologia: a mudança de comportamento decorrente das neossinapses; os orto-

pensenes fomentando as neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo vicioso; o ciclo da autovivência teática; o ciclo teoria-prática; o ci-

clo dos fatos e parafatos; o ciclo da autorganização na condição de profilaxia do jeitinho brasi-

leiro. 

Binomiologia: o binômio patológico corrupção–jeitinho brasileiro; o binômio formalis-

mo-jeitinho; o binômio autoconscientização cosmoética–responsabilização; o binômio autocons-

trangimento-superação; o binômio autoincorruptibilidade-heteroincorruptibilidade. 

Interaciologia: a interação público-privado; a interação linguística; a interação na co-

municação; a interação energética; a interação amparo de função–desassédio do trabalho. 

Crescendologia: o crescendo Direitologia-Paradireitologia; o crescendo Ética-Cosmo-

ética. 

Trinomiologia: o trinômio (cultura) egocármica-grupocármica-policármica; o trinômio 

amoralidade-imoralidade-moralidade; o trinômio autocorreção-heterocorreção-omnicorreção;  

o trinômio autorganização-planejamento-reestruturação; o trinômio Ética individualista–Ética 

coletiva–Ética constitucionalista. 

Polinomiologia: o polinômio egocarma-grupocarma-policarma-holocarma; o polinô-

mio educação-reeducação-exemplarismo-incorruptibilidade. 
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Antagonismologia: o antagonismo jeitinho brasileiro / flexibilidade cosmoética; o anta-

gonismo funcionário preso pela burocracia / funcionário livre para agir; o antagonismo jurista 

obnubilado / jurista lúcido; o antagonismo antidiscernimento / autodiscernimento; o antagonis-

mo corrupção / honestidade; o antagonismo Anticosmoética / Cosmoética; o antagonismo Direi-

tologia / Paradireitologia; o antagonismo ação imediatista / ação mediatista. 

Paradoxologia: o paradoxo de flexibilizar o respeito ao Direito para aproximar-se da 

Paradireitologia e da Cosmoeticologia; o paradoxo do uso da brecha da lei objetivando o benefí-

cio de todos perante a multidimensionalidade. 

Politicologia: a democracia; a meritocracia evolutiva; a conscienciocracia; a lucidocra-

cia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a paradireitocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à concretização dos objetivos da 

maxiproéxis grupal; as leis da autorreeducação consciencial; as leis do parapsiquismo na atua-

ção direta com os amparadores de função. 

Filiologia: a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a paradireitofilia; a organizaciofilia; a au-

todiscernimentofilia; a verbaciofilia; a teaticofilia; a autexemplofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a criticofobia; a teaticofobia; a verbaciofobia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da insegurança; a superação da síndrome do 

imediatismo; o descarte da síndrome da mentira; a remissão da síndrome da manipulação; a luta 

contra a síndrome da desorganização. 

Maniologia: a mania de deixar tudo para  ltima hora; a mania do “deixa disso”; a mania 

da procrastinação; a mania da malandragem. 

Holotecologia: a teaticoteca; a juridicoteca; a paradireitoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Direitologia; a Paradireitologia; a Eticologia; 

a Autopensenologia; a Ortopensenologia; a Organizaciologia; a Coerenciologia; a Holomaturolo-

gia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin cosmoeticista; a consciex cosmoeticista; a conscin lúcida; a cons-

cin inocente lúcida; o ser incorruptível; o ser interassistencial; a equipin exemplarista; a equipex 

exemplarista. 

 

Masculinologia: o malandro; o cidadão; o servidor público; o advogado; o sonegador;  

o corrupto; o manipulado; o honesto; o voluntário cosmoético; o paradireitologista; o cosmoeti-

cista. 

 

Femininologia: a malandra; a cidadã; a servidora pública; a advogada; a sonegadora;  

a corrupta; a manipulada; a honesta; a voluntária cosmoética; a paradireitologista; a cosmoeti-

cista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens heterocriticus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sa-

piens cohaerens; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens direitologus; o Homo sapiens para-

direitologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: jeitinho brasileiro elementar = o ato de sentir-se no direito de ter qual-

quer tipo de privilégio; jeitinho brasileiro avançado = o ato da afirmação do poder e do prestígio 

institucionalizado. 

 

Culturologia: a cultura jurídica do jeitinho; a cultura de a norma legal ser revogada 

pela norma social, e esta revogada pelo jeitinho; a cultura parapsíquica; a cultura consciencioló-
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gica; a cultura multidimensional; o combate à cultura do jeitinho brasileiro; o descarte da cultu-

ra da corrupção. 

 

Etiologia. Sob a ótica da Direitologia, eis, na ordem alfabética, 16 causas desencadeado-

ras do jeitinho brasileiro: 

01. A lei da boa razão: o incentivo ao senso comum. 

02. Administração colonial: a diversidade entre vontade real de Portugal e administra-

ção brasileira. 

03. Burocracia: o predomínio desproporcional do aparelho administrativo. 

04. Catolicismo: a rigidez legal dissociada da realidade inspirada na legislação católica. 

05. Centralização: a concentração do poder na União gerando falsa sensação de impor-

tância dos demais entes federativos. 

06. Confusão legal: o excesso legislativo impedindo o conhecimento das leis vigentes. 

07. Desigualdade jurídica: a perpetuação mimética do sistema feudal flexibilizando  

a lei para a elite e mantendo o rigor aos servos e vassalos. 

08. Direito Canônico: a inseparabilidade entre Estado e Religião. 

09. Direito Romano: a codificação excessiva do direito brasileiro. 

10. Dualismo: a existência de Direito Ideal e Direito Prático. 

11. Educação jurídica distorcida: a segurança e firmeza nas afirmações feitas. 

12. Formalismo: a supervalorização dos procedimentos legais. 

13. Herança ibérica: a confusão legislativa proveniente da colonização portuguesa. 

14. Legalismo: o mau hábito de se querer resolver tudo, de modo estrito e literal, atra-

vés de lei. 

15. Paternalismo: a valorização do patriarca; o incentivo do autoritarismo. 

16. Patronato: a negociação de contratos de privilégios. 

 

Efeitos. Sob a ótica da Politicologia, eis, na ordem alfabética, 9 prejuízos socioeconômi-

cos decorrentes da incerteza e imprevisibilidade geradas pela instituição ad hoc do jeitinho brasi-

leiro: 

1.  Distribuição. Os recursos são mal aproveitados, pois o ganho particular do funcioná-

rio predomina. 

2.  Estagnação. O desenvolvimento do país estanca, pois a confiança no governo di-

minui. 

3.  Evasão. A taxa de evasão fiscal aumenta  pois há predom nio do “caixa  ”. 

4.  Faturamento. Os contratos de prestação de serviço são de qualidade inferior e preço 

maior. 

5.  Informalidade. Os altos custos da legalização levam às atividades paralelas incenti-

vando sonegação de impostos e concorrência desleal. 

6.  Investimento. O capital arrecadado não é revertido para benefício da população. 

7.  Planejamento. A imprevisibilidade e complexidade da estrutura jurídica afasta inves-

tidores do país. 

8.  Serviço. Ocorre o retardamento da administração pública com atraso nos processos. 

9.  Transações. O predomínio das negociações veladas contribui para a falta de seguran-

ça e expulsa possíveis negócios. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o jeitinho brasileiro, indicados para a expansão das abor-

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

01. Antidireito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02. Arrogância:  Parassociologia;  Nosográfico. 
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03. Ato  clandestino:  Conviviologia;  Neutro. 

04. Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05. Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06. Autopensenização  ilícita:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

07. Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08. Escrúpulo:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09. Limite  cosmoético:   Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10. Linguagem  corruptora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11. Negocinho  evolutivo:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

12. Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13. Paradoxo  da  esperteza:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

14. Poder:  Politicologia;  Neutro. 

15. Sede  de  poder:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

  

A  AUTOCONSCIENTIZAÇÃO  COSMOÉTICA  É  O  CAMINHO  

PARA  ELIMINAÇÃO  DO  JEITINHO  BRASILEIRO,  POSSÍVEL  

DE  SER  ALCANÇADA  PELA  CONSCIÊNCIA  INTERESSADA  

EM  SUPERAR  ESSA  PARAPATOLOGIA  PARASSOCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda fica sem jeito ao se confrontar com a te-

mática do jeitinho brasileiro? Ainda exercita essa prática na vida cotidiana? Em caso afirmativo, 

quais decisões tomará para não mais admitir no universo pessoal o jeitinho? 

 
Bibliografia  Específica: 
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a 34, 57 a 60 e 83 a 90. 

 

A. L. R. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13629 

J E J U N I C E    P A R A P S Í Q U I C A  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A jejunice parapsíquica é a condição nosográfica da personalidade huma-

na, homem ou mulher, quando ignorante a respeito dos parafenômenos avançados e das manifes-

tações pessoais e alheias, de bases paraperceptivas ou multidimensionais, extremamente relevan-

tes à autevolução consciencial. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra jejuno vem do idioma Latim, jejunus, “que está em jejum; esfo-

meado; faminto; magro; seco; pobre; limitado; estreito; acanhado; ignorante; apedeuta; estranho”. 

Surgiu no Século XIX. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por in-

termédio de; para além de”. O vocábulo psíquico provém do mesmo idioma Grego, psykhikós, 

“relativo ao sopro;   vida  aos seres vivos    alma”  de psykhé, “alma  como princípio de vida  

e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu igualmente no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Ignorância parapsíquica. 2.  Insciência paraperceptiva. 3.  Insensibili-

dade parapsíquica. 4.  Apedeutismo parapsíquico. 5.  Analfabetismo paraperceptivo. 6.  Necedade 

parapsíquica. 7.  Paraagnosia. 

Neologia. As 4 expressões compostas jejunice parapsíquica, jejunice parapsíquica ini-

cial, jejunice parapsíquica fixada e jejunice parapsíquica final são neologismos técnicos da Pa-

rapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Veteranice parapsíquica. 2.  Sensibilidade parapsíquica.  3.  Cultura 

parapsíquica. 4.  Sabedoria paraperceptiva. 

Estrangeirismologia: a pesquisa do will power; o hollow profile; o brainpower; o acid 

test; o empowerment consciencial; o Volitionarium; o Energossomatorium; a autaplicação ener-

gética urbi et orbi; a voliciolina como sendo o megafator sine qua non da evolução consciencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da Autoparaperceptibilidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenida-

de; os ortopensenes; a ortopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os parapense-

nes; a parapensenidade; as contaminações pensênicas desapercebidas; o ene subordinado ao pen 

do pensene; a expressão da autopensenização parapsíquica. 

 

Fatologia: as vontades lacunadas; as intenções transviadas; as atenções saltuárias; as 

despriorizações evolutivas essenciais ignoradas pela personalidade humana vulgar; a marcha mi-

lenar da ignorância quanto ao essencial ao bem-estar das pessoas; a vida humana desperdiçada em 

função do apego futil às molduras da matéria; as personalidades videntes incapazes de enxergar  

o cerne da realidade de si próprias; os gênios do elétron incapazes de pesquisar a si mesmos;  

o primarismo do embotamento intraconsciencial; a amaurose além dos sentidos subcerebrais, 

vegetativos, do soma; as legiões de escravos da robéxis, semiloucos mansos e mortos vivos am-

bulantes, genocidas e serial killers intoxicados pela matéria bruta, incapazes de perceber a força 

dos influxos da voliciolina impulsionando o Cosmos; as inumeráveis vantagens do entendimento 

e aplicação da voliciolina; o fato singular de, na vida intrafísica, o emprego da voliciolina ser  

o mais dinâmico e decisivo para o êxito evolutivo da consciência; a insegurança parapsíquica;  

o apoio em muletas psicofísicas dispensáveis; a autoconscientização multidimensional iniciante;  

o autoparapsiquismo não integrado à vida cotidiana; as paracognições não incorporadas ao corpus 

ideológico pessoal; a primazia dos interesses intrafísicos ante os valores multidimensionais. 
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Parafatologia: a jejunice parapsíquica; o desconhecimento do estado vibracional (EV);  

a falta da autovivência veterana da sinalética parapsíquica profilática; a insciência quanto à me-

gaeuforização pessoal; a ignorância da existência do arco voltaico craniochacral; a esquiva à pro-

jetabilidade lúcida; o fato lastimável de as pessoas incautas desprezarem os parafenômenos  

e, desse modo, sepultarem o conhecimento do conteúdo parafenomênico ou da mensagem multi-

dimensional; o fenômeno parapsíquico, em si, sendo secundário, mera moldura vivencial, contudo 

importando muito mais as consequências ou efeitos do conteúdo fenomênico para a evolução da 

consciência multidimensional; a inexperiência parapsíquica; a imaturidade paraperceptiva; a inge-

nuidade multidimensional; as interpretações parafenomênicas superficiais e generalistas; os equí-

vocos na recepção de parainformações; as revelações parapsíquicas deslocadas; os bloqueios 

energéticos; as ressacas energéticas; a euforia indomada; a ectoplasmia descontrolada; os efeitos 

físicos anárquicos; os acidentes de percurso parapsíquicos; as interferências não anuladas de asse-

diadores e guias amauróticos extrafísicos; o entrosamento incipiente com a equipex amparadora; 

as primeiras sinaléticas parapsíquicas identificadas; as tentativas vãs de controlar a Parafenome-

nologia pelo parapsíquico jejuno; a postura de observador lúcido da Parafenomenologia pelo pa-

rapsíquico veterano. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-intenção-EC; o sinergismo força presencial–au-

toridade cosmoética; o sinergismo Central Intrafísica de Energia–Central Extrafísica de Ener-

gia; o sinergismo Voliciologia-Energossomatologia; o sinergismo omissão superavitária–volicio-

lina; o sinergismo força mentalsomática–expansão energética; o sinergismo carisma pessoal–vo-

liciolina; o sinergismo voliciolina-extrapolacionismo; o sinergismo megatrafor-materpensene- 

-voliciolina; o sinergismo efeitos da voliciolina–resultados gesconológicos. 

Principiologia: o princípio cósmico fundamental entre consciência e energia; o princí-

pio da singularidade das energias conscienciais; a vivência do princípio da descrença. 

Codigologia: as primeiras cláusulas parapsíquicas do código pessoal de Cosmoética 

(CPC) assentando a automotivação interassistencial. 

Teoriologia: a teoria do EV. 

Tecnologia: as técnicas de aplicação das ECs; a técnica do arco voltaico craniochacral; 

a técnica da assim-desassim; a técnica da soltura energossomática; as técnicas conscienciométri-

cas; as técnicas evolutivas em geral; a técnica da megaeuforização; a técnica energética dos 30 

metros; a técnica de autexpansão das energias conscienciais; a técnica da assepsia energética;  

a técnica da projeção energética consciente; a técnica interassistencial da tenepes; a técnica do 

encapsulamento parassanitário; as técnicas de sondagem bioenergética; as técnicas da racionali-

dade paracientífica; as técnicas do detalhismo e da exaustividade fundamentais para a depura-

ção paraperceptiva. 

Voluntariologia: a adesão inicial ao paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;  

o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da sinaléti-

ca energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório cons-

cienciológico Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Ener-

gossomatologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercep-

ciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio 

Invisível da Ofiexologia. 

Efeitologia: os efeitos benéficos do EV; os efeitos instantâneos do EV; os efeitos bené-

ficos ulteriores ao EV; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos óbvios do EV à conscin lúcida; os 

efeitos homeostáticos do EV; os efeitos multiplicadores positivos do EV; o efeito halo da ener-

gosfera humana; os efeitos autopotencializadores da intencionalidade maxifraterna; a anulação 

dos efeitos da boca-torta parapsíquica das retrovivências iniciáticas; o desconhecimento dos 
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efeitos das próprias energias nos ambientes, pessoas e objetos; os efeitos das emoções nos auto-

bloqueios parapsíquicos; os efeitos do trinômio descuido-irresponsabilidade-inconsequência na 

macro-PK destrutiva; os efeitos interpresidiários do uso do parapsiquismo na manipulação inter-

consciencial. 

Ciclologia: o ciclo reflexão-decisão-consecução; a ineficiência no ciclo assim-desassim. 

Binomiologia: o binômio vontade–energia consciencial; o binômio energosfera pes-

soal–ressaca energética; o binômio energosfera pessoal–primavera energética; o binômio en-

capsulamento–fôrma holopensênica; o binômio intrafisicalidade medíocre–extrafisicalidade lúci-

da; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio ausência da voliciolina– 

–autocomprometimento proexológico; o binômio falta da voliciolina–fechamento consciencial;  

o binômio conação-voliciolina; o binômio cognição parapsíquica diminuta–interpretação parafe-

nomênica falha. 

Interaciologia: a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a interação Central 

Intrafísica de Energia–Central Extrafísica de Energia; a interação absorção energética–exterio-

rização energética; a interação atributos intraconscienciais–atributos extraconscienciais; a in-

teração do minifluxo contínuo da autoconsciência–megafluxo contínuo do Cosmos; a interação 

Etologia-voliciolina; a interação paracérebro-voliciolina; a interação pensenização-imantação; 

a interação EI-EC-EV; a interação EV-voliciolina; a interação voliciolina pessoal–vidência fa-

cial; os exercícios para a interação eficaz paracérebro-cérebro. 

Crescendologia: o crescendo cascagrossismo–jejunice parapsíquica; o crescendo isca-

gem inconsciente–iscagem amadora–iscagem lúcida; o crescendo monovisão–cosmovisão multi-

dimensional. 

Trinomiologia: o trinômio volição-intenção-autorganização; o trinômio autocontrole- 

-autodisciplina-autodomínio; o trinômio voliciolina-primener-cipriene; o trinômio vontade-inten-

ção-deliberação; o trinômio fenômeno-realidade-pararrealidade; o trinômio Energossomatolo-

gia-Parapercepciologia-Parafenomenologia; o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder; o trinô-

mio inebriante poder-prestígio-posição; o trinômio da erronia erro-engano-omissão. 

Polinomiologia: o polinômio dieta balanceada–esteira ergométrica–sexo diário–sono 

reparador; o polinômio euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico; o polinô-

mio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio postura-olhar-voz- 

-gesto; a maior incidência do polinômio distorção perceptiva–distorção paraperceptiva–distor-

ção cognitiva–distorção mnemônica. 

Antagonismologia: o antagonismo assim / desassim; o antagonismo ausência energéti-

ca / EV atuante; o antagonismo efeito colateral positivo / efeito colateral negativo; o antagonis-

mo ECs ativas / ECs passivas; o antagonismo dependência energética / independência energéti-

ca; o antagonismo fartura energética / escassez energética; o antagonismo pessoa aberta / pes-

soa fechada; o antagonismo volição / abulia; o antagonismo voliciolina mentalsomática / volicio-

lina psicossomática; o antagonismo voliciolina de alta octanagem / voliciolina comum; o antago-

nismo decidofobia / voliciolina; o antagonismo inspiração benigna / inspiração baratrosférica;  

o antagonismo conscin casca grossa / conscin parapercipiente; o antagonismo energia conscien-

cial nociva / energia consciencial defensiva; o antagonismo veteranice parapsíquica / jejunice 

parapsíquica; o antagonismo exatidão / erro. 

Paradoxologia: o paradoxo do aprimoramento bioenergético ser individual e intransfe-

rível mas ocorrer na interação com consciências, subumanos, vegetais, ambientes e objetos;  

o paradoxo de a aplicação da voliciolina ser, ao mesmo tempo, a mais fácil – não exige qualquer 

liturgia, a não ser a vontade –, e a mais difícil – exige a autoconscientização da consciência sem 

espetacularidades –, de ser aplicada. 

Politicologia: a lucidocracia; a projeciocracia; a energocracia; a meritocracia; a assis-

tenciocracia; a parapsicocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à conquista do parapsiquismo cosmoético;  

a lei da assistência bioenergética. 

Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a decidofilia; a energofilia; a raciocinofilia; a meto-

dofilia; a conscienciofilia. 
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Sindromologia: a ectopia voliciolínica na síndrome da dispersão consciencial; o blo-

queio voliciolínico na síndrome de burnout; a patologia voliciolínica nas síndromes compulsivas; 

a síndrome da voliciopatia; as pré-interpretações desvirtuantes da síndrome da apriorismose. 

Mitologia: o descarte de mitos ritualísticos. 

Holotecologia: a volicioteca; a energeticoteca; a pensenoteca; a cognoteca; a experi-

mentoteca; a maturoteca; a autopesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Mentalsomatolo-

gia; a Autopriorologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Parapatologia; a Voliciologia; a In-

tencionologia; a Autocriteriologia; a Autodecidologia; a Autodeterminologia; a Autopesquisolo-

gia; a Conscienciometrologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente; a pessoa parapsiquicamente casca grossa; a conscin pa-

pa-passes; a conscin consulente inveterada de mancias. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens jejunator; o Homo sa-

piens autoperquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens ho-

lomaturologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens expe-

ditus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: jejunice parapsíquica inicial = a condição evolutivamente lacunar, para-

perceptiva, primária, do jovem adolescente, rapaz ou moça, ignorante dos parafenômenos; jejuni-

ce parapsíquica fixada = a condição evolutivamente lacunar da pessoa de meia-idade vivendo 

indiferente à autoparaperceptibilidade; jejunice parapsíquica final = a condição evolutivamente 

lacunar, estratificada, em geral irreversível nesta vida humana, da pessoa já na terceira idade físi-

ca, até contrária à abordagem de assuntos do parapsiquismo. 

 

Culturologia: a autoinserção gradativa na cultura parapsíquica; a cultura da Autopara-

percepciologia. 

 

Subumanidade. Pelas Ciências Convencionais, o Homo sapiens sapiens saiu da classifi-

cação de primata. Contudo, pelas pesquisas dos animais subumanos pode-se chegar à conclusão 

de haver ainda seres com autopercuciência parapsíquica primitiva, esboçante, superior em hipera-

cuidade a determinados seres humanos, propriamente ditos. A inteligência humana sendo mais 

avançada consegue ultrapassar a percuciência subumana, mas também, ao bloquear a si mesma,  

a personalidade piora a hiperacuidade multidimensional. Os fatos e os parafatos são essenciais pa-

ra as reflexões profundas e realistas das consciências lúcidas. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, na ordem lógica, duas posturas para-

patológicas passíveis de ocorrerem na condição da jejunice parapsíquica: 

1.  Subestimação parafenomenológica: o parapsiquismo despercebido; a inatenção 

multidimensional; a inapreensão das sutilezas extrafísicas; a distração; a irreflexão; a perda da 

mensagem parapsíquica; o extrapolacionismo parapsíquico inaproveitado. 
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2.  Superestimação parafenomenológica: o parapsiquismo mitificado; o show parapsí-

quico; as interferências oníricas; a basbaquice; o entusiasmo; as aparências ofuscando o conteúdo 

da mensagem; os fenômenos físicos e orgânicos falseados em extrafísicos. 

 

Tabelologia. Segundo a Confrontologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, a tabela 

com 5 aspectos básicos do cotejo entre a jejunice parapsíquica e a veteranice parapsíquica: 

 

Tabela  –  Cotejo  Jejunice  Parapsíquica  /  Veteranice  Parapsíquica 

 

N
os

 Jejunice Parapsíquica Veteranice Parapsíquica 

1. Parapsiquismo amador Parapsiquismo profissional 

2. Análise parafenomênica emotiva Análise parafenomênica racional 

3. Parafatuística inicial Bagagem parafatuística 

4. Demanda pelo heteroparapsiquismo Autoconfiança parapsíquica 

5. Tibiez parapsíquica Destemor parapsíquico 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a jejunice parapsíquica, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Apedeutismo:  Parapedagogiologia;  Nosográfico. 

03.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

04.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

05.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

06.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07.  Conscin  antivoliciolínica:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

08.  Douta  ignorância:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

09.  Energia  consciencial  gasta:  Energossomatologia;  Neutro. 

10.  Escala  das  parapercepções:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

11.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Invalidez  parapsíquica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

14.  Teste  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

15.  Voliciolina:  Voliciologia;  Neutro. 

 

A  JEJUNICE  PARAPSÍQUICA  ACOMETE  A  MAIORIA  DOS  

HOMENS  E  MULHERES,  SUBMISSOS  ÀS  LAVAGENS  CE-
REBRAIS  DAS  RELIGIÕES  E  CIÊNCIAS  CONVENCIONAIS,  

DOGMÁTICAS,  SEM  PESQUISAS  AUTOPARAPERCEPTIVAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ser calouro ou veterano quanto ao auto-

parapsiquismo? A resposta tem base em quais parafatos? 
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J O G O    D A    R E L I G I Ã O  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O jogo da Religião é a trama urdida e implantada na consciência dos fiéis, 

crentes e beatos carentes por meio das lavagens subcerebrais, comocionais, da dogmatização, da 

demagogia, do fanatismo, da catequese, da conversão, da doutrinação e da inculcação de pseudo-

verdades absolutas irracionais, dogmas irrefutáveis ou crendices acríticas, despudoradamente sem 

quaisquer ensejos de pesquisas teáticas ou investigações lógicas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo jogo vem do idioma Latim, jocus, “gracejo; pilhéria; mofa; es-

cárnio; zombaria”. Surgiu no Século XIII. O termo religião procede igualmente do idioma Latim, 

religio, “culto religioso; religião; sentimento religioso; caráter sagrado”. Apareceu no mesmo Sé-

culo XIII. 

Sinonimologia: 1.  Guerra da Religião. 2.  Competição da Religião. 3.  Torcida da Reli-

gião. 4.  Fã-clube da Religião. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo jogo: joga; 

jogada; jogadeira; jogado; jogador; jogadora; jogadouro; jogalhar; jogão; jogar; jogata; joga-

tana; jogatar; jogatilha; jogatilhar; jogatina. 

Neologia. As duas expressões compostas jogo da Religião antecipado e jogo da Religião 

profissionalizante são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Jogo da Ciência. 2.  Jogo das pesquisas racionais. 3.  Jogo das refu-

tações lógicas. 4.  Antirreligiosismo. 

Estrangeirismologia: o principium incredulitatis; o credo quia absurdum. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da hiperacuidade racional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade; os inculcopensenes; a inculco-

pensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenida-

de; os morbopensenes; a morbopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: o jogo da Religião; a recreação patológica da Religião; o jogo de cartas mar-

cadas da Religião; o sectarismo; o facciosismo; a crença enceguecendo o ser humano quando irra-

cional; a tendência da religiosidade criando o fiel fanático se sentindo superior às outras pessoas; 

a credulidade congelando as pesquisas evolutivas; o fanatismo trazendo sempre a perturbação ín-

tima por meio da sujeição; a competição no ranque religioso para ver quem consegue maior nú-

mero de fiéis submissos e manipulados; a instalação da guerra religiosa permanente; o poder ma-

nipulador da Religião sobre os profitentes e seguidores; as tolices infantis dos dogmas religiosos; 

a covardia das catequeses ou lavagens subcerebrais; o belicismo religioso; os exércitos religiosos 

dos bolsões conservantistas; o Ignorantismo; as ideias retrógradas; o paleoconservantismo; a me-

lifluidade baratrosférica; a intolerância religiosa; a paixão amaurótica; o pensamento único; a eli-

minação da personalidade divergente; as censuras religiosas explícitas; os cilícios religiosos; as 

flagelações; a credulopatia; o medievalismo; as absurdidades religiosas; a tacon sectária e incul-

cadora das religiões; os livros sagrados ou tolicionários; o teoterrorismo; a teosebia; as grandes 

ilusões emocionais; as infantilidades comocionais; as manipulações religiosas das massas huma-

nas impensantes; a valorização ignorante da dor e do sofrimento como instrumento de dominação 

e manipulação das pessoas incautas; a Ciência como sendo a menos pior de todas as linhas de co-

nhecimento por fundamentar-se em pesquisas e refutações; o Estado Laico; o Estado Mundial. 
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Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico anticrítica-melin. 

Principiologia: o princípio de talião; o princípio cosmoético de não acumpliciamento 

com o erro identificado. 

Codigologia: os códigos alucinados dos fanáticos religiosos; os códigos grupais de 

vitimizações coletivas. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas abarcando o endosso sociocultu-

ral das sandices religiosas. 

Tecnologia: a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica da Tenepessologia, ou da 

interassistencialidade pessoal, substituta de toda seita e qualquer religião. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos dos velhos truques demagógicos e macetes teatrais emocionali-

zantes. 

Ciclologia: o ciclo da interprisão grupocármica dos religiosos profissionais. 

Enumerologia: a idolatria; a genuflexão; o carolismo; a beataria; a santimônia; os 

flagícios; as superstições. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; a manipulação interconsciencial pe-

lo binômio autoculpa-autovitimização; a degeneração social pelo binômio dogmas antifisiológi-

cos (celibato, antipreservativos)–aberrações etológicas (pedofilia acobertada). 

Interaciologia: a interação patológica crença-crédulo; a interação beatice-servilismo;  

a interação beatice-superstição; a interação beatice-preconceito; a interação beatice-ignorância; 

a interação concessões desnecessárias–complacências excessivas; a interação autocomplacência 

(negligência)–heterocomplacência (impunidade). 

Crescendologia: o crescendo omissão deficitária–interprisão grupocármica. 

Trinomiologia: o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio complacên-

cia-indulgência-coparticipação; o trinômio irracional dogmatismo-acriticismo-ignorância. 

Antagonismologia: o antagonismo bem-estar / malestar; o antagonismo tacon / tares;  

o antagonismo assistente / assistido; o antagonismo contorno / autenfrentamento; o antagonismo 

apego / desapego; o antagonismo arrimo / sujeição; o antagonismo renovação / tradição; o anta-

gonismo heterocrítica cosmoética (reprovação útil) / heterocrítica periférica (complacência explí-

cita); o antagonismo raciocínio / fé. 

Paradoxologia: o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades 

captadas por poucos. 

Politicologia: a teocracia; a idolocracia; a gurucracia; a hagiocracia; a angelocracia;  

a genuflexocracia; a clerocracia. 

Legislogia: a legislação canônica fossilizante. 

Filiologia: a bovinofilia; a teofilia; a dulia; a hiperdulia. 

Fobiologia: a criticofobia. 

Maniologia: a teomania; a religiomania; a idolomania; a gurumania; a sebastomania;  

a salvaciomania; a misticomania. 

Mitologia: os mitos da Soteriologia; os megamitos religiosos milenares. 

Holotecologia: a consciencioteca; a cognoteca; a evolucioteca; a criticoteca; a recexo-

teca; a analiticoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Religiosismologia; a Parapatologia;  

a Crenciologia; a Dogmaticologia; a Achismologia; a Mentirologia; a Manipulaciologia; a Fala-

ciologia; a Teologia; a Antiteomitologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana lúcida; a consréu; as conscins heterodirigidas. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; os leitores de cabresto; o religiopata; o proseli-

tista; os guias amauróticos humanos e extrafísicos. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; as leitoras de cabresto; a religiopata; a proseli-

tista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens religiosus; o Homo sapiens jocus; o Homo sapiens 

credulus; o Homo sapiens masochista; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens gurulatricus; 

o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens manipulator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: jogo da Religião antecipado = as catequeses e doutrinações, começando 

pela infância insegura, nos educandários religiosos; jogo da Religião profissionalizante = as lava-

gens subcerebrais dos jovens carentes nos conventos e templos. 

 

Culturologia: os idiotismos culturais religiosos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o jogo da Religião, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Achismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Anticonscienciologista:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Antidogmática:  Comunicologia;  Homeostático. 

07.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

08.  Complacência  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Credulidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Doutrinação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Gurulatria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Incompatibilidade  Ciência  /  Religião:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Irracionalidade  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

O  JOGO  DA  RELIGIÃO  ESTÁ  SENDO  ESCANCARADO 

PÚBLICA  E  EXPLICITAMENTE,  DE  MODO  NU  E  CRU,  
NO  TERCEIRO  MILÊNIO,  POR  MEIO  DAS  SUPERCOMU- 
NICAÇÕES  E  RECURSOS  INFILTRATIVOS  DA  INTERNET. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda participa de algum jogo patológico da Re-

ligião? Por qual razão? 
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J O R N A L    I M P R E S S O  
( L E I T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O jornal impresso é a publicação periódica constituída por série de folhas 

de papel, dobradas em cadernos, na qual foram impressas notícias, reportagens, crônicas, entre-

vistas, anúncios, opinião dos leitores e demais informações de interesse público. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra jornal vem do idioma Latim, diurnalis, “relativo ao dia; diário”  

provavelmente através do idioma Francês, jornal, “livro de registro de atos; livro de preces para 

uso cotidiano dos clérigos; publicação diária; gazeta; peri dico”. Apareceu no Século XIV. O vo-

cábulo impresso deriva também do idioma Latim, impressus, “firmado; marcado; registrado por 

pressão”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Gazeta. 2.  Periódico impresso. 3.  Tabloide. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 30 cognatos derivados do vocábulo jornal: foto-

jornalismo; infojornalismo; jornalaço; jornalada; jornaleco; jornaleira; jornaleiro; jornalengo; 

jornalês; jornalice; jornalismo; jornalista; jornalística; jornalisticada; jornalisticado; jornalisti-

car; jornalístico; jornalitiquês; jornalizada; jornalizado; jornalizar; maxijornalismo; minijorna-

lismo; parajornalista; radiojornal; radiojornalismo; radiojornalista; telejornal; telejornalismo; 

telejornalístico. 

Neologia. As duas expressões compostas jornal impresso tarístico e jornal impresso ta-

conístico são neologismos técnicos da Leiturologia. 

Antonimologia: 1.  Blog. 2.  Revista. 3.  Telejornal. 4.  Radiojornal. 5.  Almanaque. 

Estrangeirismologia: a charge política; o clipping; o design condicionando o trabalho 

jornalístico; o feedback das leituras; o jornalismo online; o newsprint; o ombudsman; o papa-

razzi. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade gráfica. 

Citaciologia: – Um bom jornal é uma nação falando consigo mesma (Arthur Asher 

Miller, 1915–2005). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmanálise; a fixação holopensênica provoca-

da pelas fotos publicadas; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os bagulhos grafopen-

sênicos; o materpensene característico da política editorial do jornal; os grafopensenes; a grafo-

pensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: o jornal impresso; o Jornal da Cognópolis; o jornal de domingo com con-

teúdo maior e diversificado; o jornal impresso de distribuição gratuita; o jornal enquanto material 

pedagógico utilizado nas escolas do ensino básico; a ampliação dos dicionários cerebrais após dé-

cadas de leituras selecionadas; a argumentação lógica com base nos fatos do cotidiano; a árvore 

enquanto matéria-prima do papel; a banca de jornal enquanto espaço de convivência, principal-

mente nas cidades do interior; a biblioteca municipal incentivando o hábito da leitura pela dispo-

nibilização de vários tipos de jornais e revistas; a censura direta ou indireta; a manchete da capa 

despertando o interesse dos leitores; a autodisponibilidade para desenvolver o hábito da leitura 

com aprofundamento; a entrevista bombástica visando o aumento das vendas; a consulta aos 

dicionários para o esclarecimento das dúvidas decorrente da leitura; a diversidade de linhas de 

conhecimento abordadas pelos diversos tipos de jornais impressos; a edição rara; a leitura na fila 

de banco; a leitura do cosmograma enquanto gancho didático nas aulas de Conscienciologia  

e Projeciologia; a leitura nos transportes públicos; a leitura em pé nas livrarias e bancas; a leitura 
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nas entrelinhas; a leitura no trânsito congestionado das grandes cidades; a linguagem jornalística 

(jargão); a primeira página com os principais acontecimentos do país e do mundo; as dicas econô-

micas, profissionais e de entretenimento; as novidades científicas; o horóscopo e a lavagem sub-

cerebral; o informe publicitário “engordando” o jornal impresso; o jornalismo e a prestação de 

serviços; o pré-julgamento embasado na leitura superficial; o ato higiênico de lavar as mãos após  

a leitura; os interesses ditando as pautas do quarto poder; o registro histórico dos acontecimentos; 

o reposicionamento da mídia impressa na era digital; o Journal des Savants. 

 

Parafatologia: a assimilação e desassimilação energética decorrentes do contato com  

o jornal; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Central Extrafísica da Verdade 

(CEV); a evocação dos protagonistas citados na mídia impressa; a percepção das sinaléticas ener-

géticas e parapsíquicas pessoais durante a atividade com o cosmograma; as sincronicidades en-

contradas nos periódicos quanto ao tema de autopesquisa; as inspirações de consciexes na escolha 

do material jornalístico a ser lido; o banho energético após a leitura do próprio artigo publicado. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo coesão-coerência-clareza na leitura fluente do jornal im-

presso. 

Principiologia: o princípio da busca da verdade; o princípio da descrença (PD) aplica-

do às leituras; o princípio da liberdade de pensamento e expressão; o princípio da precaução;  

o princípio da universalidade dos assuntos; o princípio do direito de resposta e retificação; o prin-

cípio do maior esforço intelectual; o princípio do jornalismo limpo. 

Codigologia: o código de ética dos jornalistas; o código de ética dos publicitários;  

o código pessoal de Cosmoética (CPC) dos leitores intermissivistas. 

Teoriologia: a teoria do descarte do imprestável na escolha dos jornais. 

Tecnologia: a técnica da atenção dividida; a técnica da consulta aos diversos tipos de 

jornais; a técnica da evitação da cultura inúltil; a técnica da leitura diária; a técnica da leitura 

dos jornais em outros idiomas; a técnica da segunda leitura; a técnica do aperitivo intelectual. 

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

cienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o la-

boratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Intrafisi-

cologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colé-

gio Invisível dos Escritores; o Colégio Invisível dos Pesquisadores; o Colégio Invisível dos Polí-

matas. 

Efeitologia: o efeito cognitivo acumulativo do hábito permanente da leitura; o efeito de-

vastador da notícia falaciosa; o efeito enganador da má interpretação da leitura superficial;  

o efeito mediato da tares; o efeito ricochete das divulgações das informações; o efeito sadio da 

reciclagem dos conhecimentos; o efeito tarístico da palavra certa no contexto adequado. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir da compreensão da leitura e do 

desassédio mentalsomático. 

Ciclologia: o ciclo sadio leitura-reflexão. 

Binomiologia: o binômio conteúdo-forma; o binômio fatos-versões; o binômio leitor-es-

critor; o binômio leitura-reflexão; o binômio informação-consumo; o binômio informação-conso-

lação; o binômio informação-esclarecimento; o binômio informação-sedução; o binômio intenci-

onalidade-interesse; o binômio televisão-jornal. 

Interaciologia: a interação cosmograma-conscienciograma. 

Crescendologia: o crescendo sinapses-parassinapses. 

Trinomiologia: o trinômio cultura-comunicação-discernimento. 

Polinomiologia: o polinômio leitura–associação de ideias–reflexão–escrita. 
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Paradoxologia: o paradoxo aparência moderna–essência conservadora; o paradoxo da 

não publicação da reportagem bombástica; o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais 

doce ilusão; o paradoxo do aumento de conhecimento gerando mais dúvidas sobre o assunto 

pesquisado; o paradoxo jornal novo–notícia velha; o paradoxo texto complexo–leitura fácil. 

Politicologia: a democracia comunicativa; a política editorial dos veículos de comuni-

cação. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual; a lei da transparência dos fatos. 

Filiologia: a bibliofilia; a comunicofilia; a escritofilia; a grafofilia; a intelectofilia; a lei-

turofilia; a racionofilia. 

Fobiologia: a anticriticofobia; a autocognofobia; a criticofobia; a ideofobia; a leiturofo-

bia; a literofobia; a neofobia; a webfobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da mediocrização. 

Mitologia: o mito do jornal imparcial. 

Holotecologia: a holoteca; a argumentoteca; a atencioteca; a ciencioteca; a cosmoteca; 

a criminoteca; a infoteca; a mentalsomatoteca; a midiateca; a hemeroteca. 

Interdisciplinologia: a Leiturologia; a Comunicologia; a Criteriologia; a Enciclopedio-

logia; a Grafopensenologia; a Holoculturologia; a Holotecologia; a Intrafisicologia; a Lexicolo-

gia; a Cosmanálise. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a consréu ressomada; a conscin baratosférica; a co-

baia evolutiva; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial;  

a conscin enciclopedista; a conscin letrada; a equipe da redação; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o leitor eventual; o leitor semialfabetizado; o leitor permanente; o jor-

naleiro enquanto primeiro leitor; o pensador; o pesquisador; o polímata; o proprietário do jornal;  

o publicitário; o repórter; o revisor; o secretário da redação; o cosmanalista; o atacadista consci-

encial; o intermissivista; o conscienciólogo; o pré-serenão vulgar; o homem de ação. 

 

Femininologia: a leitora eventual; a leitora semialfabetizada; a leitora permanente;  

a jornaleira enquanto primeira leitora; a pensadora; a pesquisadora; a polímata; a proprietária do 

jornal; a publicitária; a repórter; a revisora; a secretária da redação; a cosmanalista; a atacadista 

consciencial; a intermissivista; a consciencióloga; a pré-serenona vulgar; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens archivista; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 

culturologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens lector; o Homo sapiens lucidus;  

o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens studiosus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: jornal impresso tarístico = o jornal especializado na publicação de ver-

pons; jornal impresso taconístico = o jornal especializado na publicação de crenças religiosas. 

 

Culturologia: a cultura da ampliação dos dicionários cerebrais; a cultura da atualiza-

ção diária das notícias veiculadas; a cultura da erudição pelas leituras diversificadas; a cultura 

da profundidade informativa; a cultura dos mass media; a cultura da inutilidade; a cultura da 

saúde mental; a cultura do autodidatismo; a cultura do colecionismo; a cultura do entretenimen-

to; a indústria cultural; os idiotismos culturais da mídia. 

 

Tipologia. À luz da Leiturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 28 tipos de as-

suntos e / ou seções abordadas nos jornais impressos, expondo o universo informacional acessível 

aos leitores e leitoras: 
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01.  Artes. 

02.  Cartas dos leitores. 

03.  Charge. 

04.  Ciência. 

05.  Cinema. 

06.  Classificados. 

07.  Coluna social. 

08.  Economia & negócios. 

09.  Editorial. 

10.  Entrevista. 

11.  Esportes. 

12.  Gastronomia. 

13.  Horóscopo. 

14.  Informática. 

15.  Internacional. 

16.  Literatura. 

17.  Moda. 

18.  Música. 

19.  Obituário. 

20.  Palavras-cruzadas. 

21.  Política. 

22.  Quadrinhos. 

23.  Saúde. 

24.  Teatro. 

25.  Tecnologia. 

26.  Televisão. 

27.  Tempo & clima. 

28.  Turismo. 

 

Tamanhos. Segundo a Conformaticologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, os  

4 principais tamanhos de jornais impressos: 

1.  Microjornal. 

2.  Standard. 

3.  Tabloide. 

4.  Tabloide europeu. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o jornal impresso, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Abstração:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Análise  tendenciosa:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

04.  Antagonismo  midiático:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

05.  Aperitivo  intelectual:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Autodidatismo:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

07.  Bibliofobia:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

08.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Coesão  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

10.  Holopensene  midiático:  Holopensenologia;  Neutro. 

11.  Leitor-revisor:  Leiturologia;  Neutro. 
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12.  Leitura:  Leiturologia;  Neutro. 

13.  Nutrição  informacional:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14.  Reserva  de  leitura:  Autocogniciologia;  Neutro. 

15.  Segredo:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

 

O  JORNAL  IMPRESSO  É  ARTEFATO  DO  SABER  ÚTIL 
PARA  O  CONHECIMENTO  APROFUNDADO  DA  SOCIN. 
LER  PERIÓDICOS  AUXILIA  A  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA 

A  COMPREENDER  FATOS  E  PARAFATOS  EVOLUTIVOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já qualifica a autopesquisa utilizando jornais 

impressos diversos? Quais os temas de investigação predominantes? Com quais resultados evolu-

tivos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia; 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 Projecio-
logia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 30, 35, 41, 47, 52, 56, 59, 64, 65, 70, 74, 100, 107, 

126, 129, 132, 139, 140, 158, 171, 172, 200 e 214. 

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 282, 455  

e 582. 

 

M. C. 
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J O R N A L I S M O    M A R R O M  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O jornalismo marrom é o exercício antiético da profissão do jornalista, ho-

mem ou mulher, no desenvolvimento da comunicação veiculada pela mídia escrita, falada, televi-

sada ou interneteira (Infojornalismo, Radiojornalismo, Telejornalismo), atacando desonestamente 

pessoas, neoideias, instituições e governos, a fim de obter lucros marginais ou condições de status 

social, político, econômico, espúrio e sensacionalista. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo jornalismo é adaptação do idioma Francês, journalisme, “conjunto 

de jornais ou de jornalistas; profissão de jornalista”. Apareceu  no idioma Franc s  no Século 

XVIII. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo marrom procede também do 

idioma Francês, marron, “da cor da castanha”. Apareceu no Século XX. A origem da expressão 

composta imprensa marrom é controversa. Estudiosos afirmam ter surgido na França com o con-

ceito de “atividade ilegal”. No Brasil  as pesquisas indicam ser adaptação nacional para a expres-

são composta estadunidense imprensa amarela. 

Sinonimologia: 01.  Jornalismo amarelo. 02.  Imprensa marrom. 03.  Imprensa amarela.  

04.  Imprensa de chantagem. 05.  Imprensa marginal; subimprensa. 06.  Jornalismo sórdido.  

07.  Desinformação. 08.  Heterocrítica desonesta. 09.  Praga-mor do jornalismo moderno. 

10.  Chaga própria do Quarto Poder. 

Neologia. As duas expressões compostas minijornalismo marrom e maxijornalismo mar-

rom são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Imprensa rosa. 2.  Jornalismo honesto. 3.  Imprensa ética. 4.  Jorna-

lismo confiável. 5.  Informação justa. 6.  Informação solidária. 7.  Heterocrítica honesta. 

Estrangeirismologia: a Schadenfreude; o balcão da Internet; os E-mails; os Blogs; os 

Chats; o Orkut. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Existe esqui-

zofrenia informativa. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes; a autopatopensenidade; os retropensenes; os contrapen-

senes; a autopensenidade irracional. 

 

Fatologia: o jornalismo marrom; a má-fé; a má intenção; os ataques à honra das pessoas; 

os achaques; as extorsões; o preço do silêncio; a perversidade autoconsciente; o tendencialismo 

anticosmoético; o canalhismo; o pelintrismo; o mau caratismo; o sadismo; o radicalismo; o terro-

rismo informacional; o interesse inconfessável; a delinquência deliberada; a corrosão do caráter;  

a banalização do erro pessoal; as farpas como rotina; a ignorância; o cinismo; o sarcasmo; o es-

cárnio; as injustiças; os lapsos; os falsos levantamentos; as pseudestatísticas; o derrotismo; a si-

nistrose; as distorções; os excessos; as falácias; os sofismas; os conchavos; as chicanas; a nocivi-

dade; a iniquidade; a crucificação; a eclosão da insânia; os falsos serviços sociais; as desprioriza-

ções; as incoerências; a maquilagem ou manipulação fotográfica; a imprensa de supermercado;  

a imprensa paraqueda; a propaganda espúria; a omissão de notícias; o pânico moral; a autasse-

dialidade; o antiprofissionalismo; a destilação do ódio gratuito; as intrusões; as ofensas pessoais; 

as difamações; as injúrias; as intrigas; as calúnias; as infâmias; os crimes contra a honra; a venda 

das opiniões; a redação como balcão; o factoide; a improbidade; a infidedignidade; a mentiraria; 

os epítetos; os apelidos; os pejorativos; as invencionices; as afirmações sem provas; o desprezo 

rotineiro à Ética Jornalística; a ausência do jornalismo investigativo; a imprensa na sarjeta; a ga-
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nância; a avidez; o achismo; a palpitometria; os travões dos malefícios; a exposição das mazelas 

do próprio comunicador; a patologia evidente; a monovisão amaurótica; a subinformação; a an-

tirreportagem; a antinotícia; a prostituição ideológica; o lobismo de poder; o lobismo da contrain-

formação; o destaque do inusitado; o fascínio pelo grotesco; a satisfação malévola; as dezenas de 

processos contra o jornalista marrom; os prejulgamentos; as controvérsias; a polêmica inútil; as 

omissões do Poder Judiciário; as corrupções generalizadas; a máfia da comunicação; o subcérebro 

protorreptiliano; a Baratrosfera; os bolsões conservantistas; o fechadismo consciencial; o espectro 

de cores do jornalismo moderno; as revistas de chantagem; a revista extinta “Escândalo”; a versão 

verdadeira dos fatos; a Cyberética. 

 

Parafatologia: a heterassedialidade; a reportagem inspirada na Baratrosfera. 

 

III.  Detalhismo 

 

Teorologia: a teoria da conspiração. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Enumerologia: o ludíbrio; a filáucia; a solércia; a perfídia; a artimanha; a malícia; a ve-

lhacaria; a impostura; a mistificação. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) marginal jornalista marrom–parajornalista–colunista 

sela. 

Fobiologia: a neofobia. 

Maniologia: a fracassomania; a megalomania. 

Holotecologia: a comunicoteca; a criminoteca; a polemoteca; a pseudoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Parapatologia; a Desviologia; a Intencionolo-

gia; a Refutaciologia; a Autodiscernimentologia; a Psiquiatria; a Consciencioterapia; a Criminolo-

gia; a Jurisprudência; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: as consréus ressomadas; as conseneres; a isca humana inconsciente; a pes-

soa conflitiva; a camarilha da malinformação. 

 

Masculinologia: o jornalista marrom; o falso jornalista; o escriba antiético; o homem 

polêmico; o produtor esquipático das desinformações; os infiltradores de fatos desinformadores; 

os portavozes dos megassediadores; o pseudointelectual; os fofoqueiros de plantão; os criadores 

de fontes; os chantagistas das redações; os opinopatas; os jornalistas papagaios de pirata; o calu-

niador; o pichador; o vândalo; o sensacionalista; o distímico; o sociopata; o antepassado de si 

mesmo; o pré-serenão vulgar; o guia desorientador; o cidadão amoral; o vendilhão das palavras;  

o compassageiro evolutivo; o assedin; o minidissidente ideológico; o assistido; o evoluciente; o la-

vador de cérebros; o desviacionista; o dono da verdade. 

 

Femininologia: a jornalista marrom; a falsa jornalista; a caluniadora; a pichadora; a vân-

dala; a escriba antiética; a mulher polêmica; a produtora esquipática das desinformações; a sensa-

cionalista; a distímica; a sociopata; a antepassada de si mesma; a pré-serenona vulgar; a guia de-

sorientadora; a cidadã amoral; a vendilhona das palavras; a compassageira evolutiva; a assedin;  

a minidissidente ideológica; a assistida; a evoluciente; a lavadora de cérebros; a desviacionista;  

a dona da verdade. 

 

Hominologia: o Homo sapiens journaliste marron; o Homo sapiens consreu; o Homo 

obtusus; o Homo sapiens abusor; o Homo sapiens malevolens; o Homo sapiens amoralis; o Ho-

mo sapiens obsessor. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minijornalismo marrom = as infâmias divulgadas pelos multimeios da 

Internet; maxijornalismo marrom = a manipulação sistemática de fatos visando o controle social 

espúrio através de veículo ou órgão escrito (periódico, jornal, diário, revista, boletim, publicação 

alternativa). 

 

Culturologia: a cultura do medo; a cultura da impunidade. 

 

Etiologia. Em relação à Comunicologia, na origem ou causa específica do jornalismo 

marrom encontram-se, no mínimo, algum ou alguns destes 10 fatores desencadeantes anticosmoé-

ticos, aqui dispostos na ordem alfabética: 

01.  Competitividade: a força do capitalismo selvagem. 

02.  Crime organizado: a quadrilha da desinformação. 

03.  Dinheirismo: a avidez pelo vil metal. 

04.  Fanatismo: religioso; artístico; esportivo. 

05.  Inveja: as reações subumanas das pessoas carentes. 

06.  Patrulhamento ideológico: a máfia dos censores sociais. 

07.  Politicalha: o conluio entre jornalistas e governantes. 

08.  Psicopatologia: os escribas desequilibrados. 

09.  Sensacionalismo: o show de letras e ilustrações. 

10.  Vendagem: o aumento das tiragens dos periódicos nanicos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o jornalismo marrom, indicados para a expansão das 

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

1.  Amoralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

2.  Assedin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

3.  Guia  desorientador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

4.  Ilogicidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

5.  Interesse:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

6.  Psicopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

7.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  JORNALISMO  MARROM,  NA  CONDIÇÃO  DE  MEGAPRA-
GA  DA  COMUNICAÇÃO  MODERNA,  SE  INSERE  ENTRE  OS 
MAIORES  AGENTES  CONTRA  O  DESENVOLVIMENTO  ÉTI-
CO  DAS  INSTITUIÇÕES  DA  SOCIN,  AINDA  PATOLÓGICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já foi vítima do jornalismo marrom? Como se 

saiu da perseguição dos extorsionários e assediadores intrafísicos? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  O Quarto Poder. Título Original: Mad City. País: EUA. Data: 1997. Duração: 114 min. Gênero: Drama. 
Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Português (em DVD). Dire-

ção: Costa-Gavras. Elenco: John Travolta; & Dustin Hoffman. Produção: Anne Kopelson; & Arnold Kopelson. Desenho 

de Produção: Catherine Hardwicke. Direção de Arte: Ben Morahan. História: Tom Matthews; & Eric Williams. Rotei-

ro: Tom Matthews. Fotografia: Patrick Blossier. Música: Thomas Newman. Montagem: Françoise Bonnot. Cenogra-

fia: Jan Pascale. Companhia: Arnold Kopelson Productions; & Punch Productions. Sinopse: Ao realizar matéria em mu-
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seu, jornalista se depara com ex-funcionário do local pedindo para ter o emprego de volta e ameaçando a instituição com 

espingarda. O jornalista decide então aproveitar a chance para conseguir cobertura exclusiva do caso e retornar à fama. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  A Gazeta do Iguaçu; Redação; Falso Jornalista é preso em Flagrante por Extorsão (Hélio Eduardo Lu-
cas  vulgo “L ngua de Trapo”); Tabloide; Diário; Ano  7; N.  .9 5; Seção: Polícia / Crime; 2 fotos; Foz do Iguaçu, PR; 

29.12.04; primeira página (manchete) e 27. 

2.  Ascher, Nelson; Edward Said (1935–2003) (Baixeza deliberada); Artigo; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; 
Ano 83; n. 27.207; Caderno: Ilustrada; 1 ilus.; São Paulo, SP; 19.09.03; página E 6. 

3.  Cordovil, Cláudio; Quarto Poder no Banco dos Réus; Serge Halimi denunciou o Conluio da Mídia com as 

Grandes Corporações; Jornal do Brasil; Diário; Caderno: B; 2 endereços; 1 ilus.; 3 refs.; Rio de Janeiro, RJ; 27.09.98; 
página 2. 

4.  Folha de S. Paulo; Edward Said (Repúdio à baixeza); Jornal; Diário; Ano 83; N. 27.212; Seção: Opinião / 
Painel do Leitor; 1 enu.; dezenas de assinaturas; 1 endereço; São Paulo, SP; 04.10.08; página A 3. 

5.  Galindo, Rogério Waldrigues; Contra o Brasil (Diogo Mainardi decidiu Passar a Vida escrevendo Sobre os 

Defeitos dos Brasileiros); Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Ano 88; N. 28.008; Caderno: G; Seção: Literatura; 1 citação;  
1 enu.; 1 foto; 2 perguntas; 5 refs.; Curitiba, PR; 08.07.06; capa do caderno. 

6.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-
cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-
ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 71 e 524. 

7.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 

241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Al-
tos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 29, 39, 262, 331, 721, 825, 1.004 e 1.019. 
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J O R N A L I S M O    T A R Í S T I C O  
( T A R I S T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O jornalismo tarístico é a atividade midiática promotora da tarefa do escla-

recimento (tares) por meio da dosagem cosmoética de abordagens e conteúdos adequados aos 

contextos e público-alvo, com objetivos interassistenciais.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. 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 tarefa vem do idioma Arabe, tariha, “quantidade 

de trabalho que se imp e a alguém”  e este de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma 

mercadoria a determinado preço”. Surgiu no Século XVI. O sufixo mento deriva do idioma La-

tim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. A palavra esclarecimento apareceu no 

Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Imprensa tarística. 2.  Reportagem esclarecedora. 3.  Jornalismo de-

sassediador. 4.  Jornalismo pró-evolutivo.  

Neologia. As 3 expressões compostas jornalismo tarístico, jornalismo minitarístico  

e jornalismo maxitarístico são neologismos técnicos da Taristicologia. 

Antonimologia: 1.  Imprensa taconística. 2.  Reportagem melíflua. 3.  Jornalismo asse-

diador. 4.  Jornalismo sensacionalista. 5  Jornalismo marrom. 6.  Jornalismo baratrosférico.  

Estrangeirismologia: as headlines; as breaking news; a fastnews; a reportaje; a mídia 

all news; a produção do paper tarístico; o portal Newseum com frontpages; os Reporters Sans 

Frontières; o deadline diário das redações dos jornais; a agenda setting; a keyword da pesquisa 

jornalística; o lapsus linguae; a mídia mainstream; o newsmaking. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à veiculação tarística de fatos e parafatos.  

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Imprensa 

derruba tiranias. Imparcialidade jornalística: ilusão. Jornalista: historiador instantâneo. Tares  

é notícia.  

Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Não há esperança de sobrevivência hu-

mana sem homens dispostos a dizer o que acontece e que acontece por que é (Hannah Arendt, 

1906–1975).  

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

1.  “Solução. A fim de eliminar o boavidismo a melhor solução é a vivência da tares, ou 

seja, o ato de clarear a evolução consciencial”. 

2.  “Tares. Tares é desassédio. Quer desassediar alguém? Busque esclarecer”. 

 

Filosofia: a Holofilosofia Tarística. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da tares gráfica; os batopensenes; a batopensenida-

de; os criticopensenes; a criticopensenidade; os liberopensenes; a liberopensenidade; o holopense-

ne da imprensa qualificada e evolutiva; o materpensene jornalístico; o materpensene pragmático 

da realidade evolutiva; o desassédio mentalsomático como pré-requisito para o holopensene tarís-

tico; os ortopensenes; a necessidade intraconsciencial de ortopensenidade; o materpensene paci-

fista dos textos antibelicistas; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 
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Fatologia: o jornalismo tarístico; o uso cosmoético da mídia; o jornalismo consciencio-

lógico; a abordagem cosmoética de temas inéditos; a reportagem de utilidade pública; as fontes 

confiáveis; a autocrítica evolutiva; a retratação evolutiva; o aprendizado pelo jornalismo tarístico; 

o portal de divulgação da Conscienciologia; o direito de resposta previsto na legislação jornalísti-

ca; o amplo acesso à informação prioritária; a informação pró-evolutiva; a verpon jornalística;  

a fórmula de Laswell; a comunicação esclarecedora e cosmoética; a História Oral publicada; a ha-

bilidade em realizar heterocríticas construtivas; os flancos da obscuridade nos textos antiesclare-

cedores; o jornalismo caseiro; o público do jornalismo tarístico; as diversas revoluções da Comu-

nicação Humana; os jornais regionais; o manchetômetro; a reflexão sobre a atualidade; a espiral 

do silêncio; a evitação da desinformação; a denúncia da contrainformação; o areópago tarístico;  

a antissubserviência aos anunciantes; a importância do abertismo; a evitação do questionamento 

exagerado; a evitação do acriticismo; o “espelho” da realidade; o estudo do chavão esclarecedor; 

os títulos-assuntos; as diferentes capacidades e potenciais para a tares; o uso da crítica desassedia-

dora; o fato de informar os egressos do Curso Intermissivo (CI); o comportamento do jornalista 

dedicado full time; a notícia-verdade; o filme-verdade; o livro-reportagem; a imprensa investigati-

va; o exercício do jornalismo na condição de amadurecimento da autocientificidade; as entrevis-

tas esclarecedoras; o protagonismo da imprensa tarística na evolução coletiva; o detalhismo dos 

fatos; a exaustividade das perguntas e abordagens mentaissomáticas; a exposição dos bastidores; 

as redes de informação confiáveis; a diferença entre a comunicação vulgar e o jornalismo tarísti-

co; o neuroléxico; a priorização dos temas urgentes para a Sociedade; a capilaridade jornalística; 

a seleção da informação prioritária; a habilidade para esclarecer; a quebra de tabus; o enfrenta-

mento dos fatos; a informação elucidativa furando a bolha dos feudos de poder; o fato extrapauta 

reurbanizador; a nova ótica ante a realidade devido à abordagem tarística; a Cosmoética Destruti-

va; a subsunção cosmoética; a liderança interassistencial; a tares para além da Comunidade Cons-

cienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

 

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

extrafísicas cosmoéticas inspirando a imprensa tarística; a psicosfera homeostática do entrevista-

dor cosmoético; a reurbanização extrafísica (reurbex) planetária manifesta nas notícias sobre revi-

talizações de parambientes e ambientes; o parafato de ex-escritores comprometidos com a trans-

formação do Planeta-Hospital em Planeta-Educandário.  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo jornalismo tarístico–história evolutiva; o sinergismo jor-

nalismo tarístico–Ciência; o sinergismo jornalismo tarístico–saúde; o sinergismo pesquisa-jor-

nalismo; o sinergismo Comunicologia-Enciclopediologia; o sinergismo tares-autodesassédio;  

o sinergismo detalhismo-exaustividade; o sinergismo cosmograma-cosmovisão. 

Principiologia: o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio cosmoético e di-

dático de não debochar das perguntas óbvias; o princípio da descrença (PD) nas redações e con-

textos jornalísticos; o princípio paradoxal “menos é mais”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do jornalista tarístico.  

Teoriologia: a teoria da informação; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria 

da reurbin e da reurbex; a teoria do mentalsoma; a teoria da tares contrapondo a tacon; a teoria 

da recuperação de cons; a teoria do pensene; a teoria da comunicação multidimensional; a teo-

ria da grafoassistência; a teática do paradigma consciencial; a teoria e prática dos Cursos Inter-

missivos; a teoria dos tempos dos CIs. 

Tecnologia: a técnica da escansão na comunicação oral; a técnica das múltiplas leituras 

selecionadas nas pesquisas do jornalista; a técnica da empatia e bom humor interassistencial nas 

interações cotidianas; a técnica da exaustividade aplicada ao aprofundamento dos fatos e do es-

clarecimento; a técnica da recéxis. 

Voluntariologia: o aprendizado da comunicação tarística por meio do voluntariado 

conscienciológico; os voluntários do programa Consciência Livre da Associação Internacional 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13648 

da Comunicação Conscienciológica (COMUNICONS); o voluntariado no jornal da Associação 

Internacional da Programação Existencial (APEX); o voluntariado no jornal da Associação In-

ternacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPCNEWS); o voluntariado no portal da 

Conscienciologia; o voluntariado no jornal da Associação Internacional para a Evolução da 

Consciência (ARACÊ); a trajetória dos voluntários do Jornal do Centro de Altos Estudos da 

Conscienciologia (CEAEC) transformado em Jornal da Cognópolis; o voluntariado do Jornal da 

Invéxis.  

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia;  

o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Liderologia.  

Efeitologia: o efeito reurbanizador do jornalismo tarístico; o efeito da tares nas comu-

nidades; os efeitos da Autopesquisologia exposta nos canais de comunicação; o efeito da orto-

pensenização homeostática vigorosa; o efeito da publicação de livro tarístico na vida pessoal  

e coletiva; o efeito da deslavagem cerebral. 

Neossinapsologia: as neossinapses acessadas após a libertação da condição patológica 

de “esponja” ou “antena parabólica” dos jornalistas iniciantes; as neossinapses decorrentes de 

fatos, entrevistas e eventos tarísticos; as neossinapses geradas pelas verpons nas redes sociais  

e mídias; a autocognição lúcida gerando neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo leitura-debate-publicação; o ciclo noite-dia repercutindo diretamente 

nos registros do ofício da imprensa; o ciclo jornalístico pauta-produção-publicação; o ciclo in-

formação-veracidade-verificação-reverificação-atualização; o ciclo informação-checagem-publi-

cação-reflexão-repercussão. 

Enumerologia: o esclarecimento intrafísico; o esclarecimento factual; o esclarecimento 

biográfico; o esclarecimento econômico; o esclarecimento psicológico; o esclarecimento parafac-

tual; o esclarecimento conscienciológico.  

Binomiologia: o binômio notícia-comentário; o binômio jornalismo tarístico–aula tarís-

tica; o binômio atualidade-historicidade; o binômio conteúdo evolutivo–utilidade pública; o estu-

do lúcido do binômio romantismo-jornalismo; o binômio habilidade tarística–gescon tarística;  

o binômio inferir-supor; o binômio paradigma consciencial–jornalismo tarístico. 

Interaciologia: a interação leitor–fatos noticiados; a interação entrevistador-entre-

vistado; a interação analista-jornalista; a interação fatos-versões; a interação política-jornalis-

mo; a interação leitura cosmoética–qualificação autodiscernidora; a interação jornalismo-Holo-

filosofia; a interação jornalismo tarístico–reurbanização conscienciológica.  

Crescendologia: o crescendo verponológico; o crescendo das autossuperações docu-

mentados pelas mídias. 

Trinomiologia: o trinômio assunto-abordagem-versão; o trinômio discernir-esclarecer-

-desassediar; o trinômio espionagem-jornalismo-controle; o trinômio apurar-investigar-confir-

mar evitando os boatos e factoides. 

Antagonismologia: o antagonismo entretenimento alienante / jornalismo tarístico;  

o antagonismo utilidade pública / interesses lobistas; o cotejo senso / contrassenso nas aborda-

gens jornalísticas; o antagonismo relações públicas / jornalismo tarístico; o antagonismo jornal 

universalista / jornal sectário; o antagonismo neologismo / coloquialismo; o antagonismo fato  

/ boato. 

Polinomiologia: o polinômio paginação-olho-entretítulos-subtítulos-manchete; o poli-

nômio dos tipos de gêneros jornalísticos informativo-interpretativo-entretenimento-opinativo;  

o polinômio objetividade-imparcialidade-neutralidade-independência; o polinômio artigo-verbe-

te-livro-dicionário-enciclopédia. 

Politicologia: a necessidade da política editorial enfatizada pelo exemplarismo nos mei-

os de comunicação; a denúncia evolutiva contra a amaurose coletiva presente na corruptocracia;  

a evoluciocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a democracia pura viabilizadora da liberda-

de de expressão nos mais diversos canais de comunicação. 

Legislogia: a lei de imprensa; a lei da mordaça. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13649 

Filiologia: a neofilia; a autopesquisofilia; a tertuliofilia; a heuristicofilia; a lexicofilia;  

a enciclopediofilia; a cosmogramofilia. 

Fobiologia: a comunicofobia das conscins temerosas ou antagônicas aos repórteres, fo-

tógrafos e entrevistadores; a fobia ao debate; o medo de autenfrentamento; a evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Atlas do jornalista idealista; o fim da síndrome da subes-

timação consciencial a partir das autopesquisas e do voluntariado tarístico; a autodesconstrução 

da síndrome da robotização existencial; a síndrome dos bastidores; a evitação da síndrome de 

Amiel. 

Maniologia: a evitação da mania do workaholism; a mania de querer consertar o mundo; 

a mania de querer saber de tudo de maneira intrusiva. 

Mitologia: o mito do poder irrestrito dos integrantes da imprensa; o mito da neutralida-

de e isenção da imprensa; o mito da perfeição dos ícones midiáticos; o jornalismo construindo  

e destruindo mitos seculares; o mito da imprensa cor-de-rosa. 

Holotecologia: a hemeroteca; a encicloteca; a lexicoteca; a despertoteca; a assisten-

cioteca; a comunitarioteca; a comunicoteca; a criativoteca; a traforoteca. 

Interdisciplinologia: a Taristicologia; a Comunicologia; a Midiologia; a Coerenciolo-

gia; a Homeostaticologia; a Interassistenciologia; a Autopesquisologia; a Heuristicologia; a Intra-

fisicologia; a Bibliologia; a Biografologia; a Historiologia; a Heterocriticologia; a Desassediolo-

gia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Verponologia; a Enciclopediologia; a Parapedagogio-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o arauto; a turma do jornalismo; a conscin lúcida; o ser desperto; a conscin 

enciclopedista.  

 

Masculinologia: o jornalista da tares; o jornalista inversor; o promotor da informação;  

o escriba; o newsman; o editor da tares; o intermissivista cosmoético; o redator tarístico; o om-

budsman; o pesquisador multidimensional cosmoético; o lexicógrafo; o lexicólogo; o docente da 

Conscienciologia; o verponólogo; o escritor; o conscienciografologista; o consumidor lúcido de 

notícias; o veterano do jornalismo, professor universitário e biógrafo Alberto Dines (1932–); o re-

pórter investigativo brasileiro multipremiado Mauri Konig (1967–); o radialista, produtor e apre-

sentador do programa “Painel Tupi”  na Rádio Tupi  Rio de Janeiro  Luiz Antônio Ribeiro da 

Silva (1959–), promovendo o jornalismo tarístico. 

 

Femininologia: a jornalista da tares; a jornalista inversora; a promotora da informação;  

a escriba; a newswoman; a editora da tares; a intermissivista cosmoética; a redatora tarística;  

a ombudswoman; a pesquisadora multidimensional cosmoética; a lexicógrafa; a lexicóloga; a do-

cente da Conscienciologia; a verponóloga; a escritora; a conscienciografologista; a consumidora 

lúcida de notícias; a jornalista italiana Oriana Fallaci (1929–2006). 

 

Hominologia: o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapi-

ens scriptor; o Homo sapiens midiaticus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens ree-

ducator; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: jornalismo minitarístico = o destaque para a notícia esclarecedora e de-

sassediadora sobre temas homeostáticos no jornal da pequena cidade; jornalismo maxitarístico  

= a rede de comunicação conscienciológica estruturada nas mídias sociais, nos websites, nos 

periódicos científicos e vídeos de divulgação das Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 
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Culturologia: a cultura organizacional sadia; a cultura da Autopesquisologia; a cultura 

da Para-Historiologia; a cultura do hiperlink; a cultura da Homeostaticologia; a cultura da auto-

conscienciencialidade; a cultura da Lucidologia aplicada ao trabalho jornalístico cotidiano. 

 

Tabelologia. Eis, em ordem alfabética, 9 cotejos entre o jornalismo tarístico e a mídia 

antiesclaredora, passível de ampliar as pesquisas sobre o tema: 

 

Tabela  –  Cotejo  Jornalismo  Tarístico  /  Mídia  Antiesclaredora 

 

N
os

 Jornalismo  Tarístico Mídia  Antiesclarecedora 

1. Antidogmatismo Dogmatismo 

2. Criticidade construtiva  Sensacionalismo 

3. Descrenciologia Falaciologia 

4. Ênfase em neoideias Ênfase em ideias estagnadoras 

5. Foco no conteúdo qualificado Foco no conteúdo vulgar 

6. Iconoclastia Idolatria 

7. Informação prioritária Mercantilismo 

8. Responsabilidade com a informação Fofoca e sarcasmo 

9. Uso de infográficos Uso de informações imprecisas 

 

Mídia. A comunicação feita na Socin tem ampliado a atuação esclarecedora das infor-

mações, a exemplo das 4 realidades vigentes na atualidade, listadas em ordem alfabética: 

1.  Críticas esclarecedoras: as promotoras de recuperação de unidades de lucidez. 

2.  Democratização do conhecimento: a doação de livros tarísticos e o acesso à infor-

mação por meio da mídia digital. 

3.  Denúncias resolutivas: a publicação do nome de integrantes de grupos corruptos. 

4.  Liberdade de expressão: o fim das censuras de temas essenciais à Humanidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o jornalismo tarístico, indicados para a expansão das 

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

01.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

04.  Anestesia  midiática:  Psicossomatologia;  Neutro. 

05.  Antiautomarasmologia:  Gesconologia;  Homeostático. 

06.  Antidogmática:  Comunicologia;  Homeostático. 

07.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Binômio  problema-solução:  Autexperimentologia;  Neutro. 

09.  Crítica  benéfica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Informação  pró-evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Interação  Jornalismo-Direito:  Interaciologia;  Neutro. 

12.  Minitares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Notícia  cosmoética:  Comunicologia;  Homeostático. 

14.  Palavra  terapêutica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
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15.  Tares  midiática  radiofônica:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

O  JORNALISMO  TARÍSTICO  POSSUI  PAPEL  PRIORITÁRIO  

NA  DESCONSTRUÇÃO  DE  MITOS,  DOGMAS,  SENSACIO-
NALISMOS  E  MANIPULAÇÕES  IDEATIVAS,  DIVULGANDO   

E  ESCLARECENDO,  RUMO  À  ERA  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Como avalia você, leitor ou leitora, o jornalismo tarístico e as matérias 

esclarecedoras? Considera a condição da tarefa do esclarecimento ser o real poder da mídia cos-

moética?  

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Bom Dia, Vietnã! Título original: Good morning, Vietnã! País: EUA. Data: 1987. Duração: 103 min. 
Gênero: drama / guerra. Idade (censura): 18 anos; Idioma: Inglês. Cor: colorido. Legendado: português. Direção: Bar-

ry Levinson Elenco: Robin Williams; Chintara Sukupatana; Forest Whitaker; Teng Thanh Tran; Bruno Kirby; Robert 

Wuhl; J.T. Walsh; Richard Edson, Richard Portnow; & Noble Willingham. Produção: Mark Johson. Roteiro / Fotogra-

fia / Montagem: Raja Gosnell; & Stu Linder. Estúdios: Touchstones Pictures. Companhia: Silver Screen Partners III. 

Sinopse: Ano de 1965, início da intervenção militar dos EUA no Vietnã, soldado trabalha como disc-jóquei (dj) na Rádio 

do Exército em Saigon. Irreverente, sarcástico e antimilitarista, denuncia propaganda de guerra, as mentiras dos comunica-
dos militares e muda a programação musical oficial. Inspirado na vida do soldado Adrian Conauer (Robin Williams), mos-

tra com simplicidade o absurdo da guerra. As tiradas sarcásticas são tão boas quanto a seleção de canções dos anos 1960. 

2.  Inimigos Públicos. Título original: Public Enemies. País: EUA. Data: 2009. Duração: 133 min. Gênero: 
Drama / policial. Idade (censura): 16 anos (censura). Idioma: Inglês. Cor: colorido. Legendado: português. Direção: 

Michael Mann. Elenco: Johnny Deep; Christian Bale; Marion Cotillard; Billy Crudup; Stephen Lang; Stephen Dorff; 

Channing Tatum; Jason Clark; Emilie de Ravin; Stephen Graham; & Matt Craven. Produção: Michael Mann. Roteiro: 
Michael Mann; Robert De Niro; & Jane Rosenthal. Montagem: Paul Rubel. Estúdios: Universal Pictures Companhia; 

Forward Pass; Misher Films; & Tribeca Productions. Sinopse: John Dillinger (Johnny Depp) criminoso audacioso e vio-

lento, atraía a opinião pública em favor próprio, principalmente, por dizer retirar das instituições financeiras o dinheiro 
roubado do cidadão. Os assaltos a bancos e fugas rápidas enlouqueciam a polícia sem condições de enfrentá-lo. Assim, 

prender o assaltante tornou-se obsessão do então burocrata J. Edgar Hoover (Billy Crudup), disposto a tudo para fortalecer  

o famoso F.B.I., colocando Dillinger como o inimigo público número 1. Hoover contrata o policial Melvin Purvis (Chris-
tian Bale) para ajudar na missão, e o deixa igualmente obcecado pela captura do bandido. 

3.  O Mensageiro. Título original: Kill the Messenger. País: EUA. Data: 2014. Duração: 112 min. Gênero: 
Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: português. Direção: Michael Sheen. Elen-

co: Andy Garcia; Barry Pepper; Jeremy Renner; Mary Elizabeth Winstead; Michael K. Williams; Michael Sheen; Paz 

Vega; Ray Liotta; & Robert Patrick. Produção: Jeremy Renner; Naomi Despres; Pamela Abdy; & Scott Stuber. Roteiro: 
Gary Webb; Nick Schou; & Peter Landesman. Fotografia: Sean Bobbitt. Música: Nathan Johnson. Montagem: Brian A. 

Kates. Sinopse: Drama baseado na história real do jornalista Gary Webb. Ao ajudar na investigação do polêmico envolvi-

mento da CIA com o tráfico de Cocaína e rebeldes da Nicarágua, Webb sofre grande campanha de difamação levando- 
-o quase ao suicídio. 

4.  Spotlight - Segredos Revelados. Título original: Spotlight. País: EUA. Data: 2015. Duração: 128 min. 

Gênero: Biografia / drama / história. Idade (censura): 12 anos; Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. 
Direção: Tom McCarthy. Elenco: Michael Keaton; Rachel McAdams; Mark Rufallo; Liev Schreiber; Brian D’Arcy Ja-

mês; John Slattery; Stanley Tucci; Billy Crudup; Darrin Baker; Dennis Lynch; Don Allison; Doug Murray; Duane Mur-

ray; David Fraser; Brian Chamberlain; Jamey Sheridan; Forrest Weber; Gary Galone; Gene Amoroso; Jimmy LeBlanc; 
Joe Stapleton; Josehp Oliveira; Krista Morin; Lana Antonova; Laurie Heineman; & Len Cariou. Produção: Michael Su-

gar; Steve Golin; Blye Pagon Faust; & Nicole Rocklin. Roteiro: Josh Singer, & Tom McCarthy. Sinopse: “Spotlight  

– Segredos Revelados” conta a verdadeira e fascinante hist ria da investigação ganhadora do Pr mio Pulitzer feita pelo 
jornal Boston Globe, a qual viria a abalar a cidade e causar crise em instituições, das mais antigas e confiáveis do mundo. 

Quando o time de repórteres da tenaz equipe Spotlight mergulha nas alegações de abuso na Igreja Católica, a investigação 

de 1 ano desvenda décadas de encobrimento nos mais altos níveis dos estabelecimentos legais, religiosos e governamen-
tais de Boston, desencadeando onda de revelações ao redor do mundo. 

5.  Snowden: Herói ou Traidor? Título original: Snowden. País: EUA. Data: 2016. Duração: 135 min. Gê-

nero: Suspense / Drama. Idade (censura): 16 anos; Idioma: Inglês. Cor: colorido. Legendado: Português. Direção: Oli-
ver Stone. Elenco: Joseph Gordon Levitt; Shailene Woodley; Melissa Leo; Zachary Quinto; Rhys Ifans; Tom Wilkinson; 

Timothy Olifant; & Nicolas Cage. Produção: Endgame Intertainment. Roteiro: Oliver Stone. Fotografia: Anthony Dod 

Mantle. Estúdios: Open Road Films. Sinopse: Ex-funcionário terceirizado da Agência de Segurança dos Estados Unidos, 
Edward Snowden (Joseph Gordon-Levitt) torna-se inimigo número 1 da nação ao divulgar a jornalistas uma série de docu-

mentos sigilosos comprovado atos de espionagem praticados pelo governo norte-americano contra cidadãos comuns e li-

deranças internacionais. 
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6.  Todos os Homens do Presidente. Título original: All the President’s Men. País: EUA. Data: 1976. Dura-

ção: 138 min. Gênero: policial / drama. Idade (censura): 21 anos; Idioma: inglês. Cor: Colorido. Legendado: portu-

guês. Direção: Alan J. Pakula. Elenco: Dustin Hoffman; Robert Redford; Jack Warden; Meredith Baxter; Martin Balsam; 
Jane Alexander; & Jason Robards. Produção: Warner Bros. Roteiro: William Goldman. Cenografia: George Jenkins. 

Fotografia: Gordon Willis. Estúdios: Wildwood Enterprises. Sinopse: Carl Benstein e Bob Woodward, dois jornalistas 

do Washington Post, investigam a invasão da sede do Partido Democrata ocorrida durante a campanha presidencial nos 
EUA, em 1972. O trabalho deles resultou na renúncia do presidente Richard Nixon do Partido Republicano em 1974. Dra-

ma político reconstituído do chamado escândalo de Watergate. 

7.  O Custo da Coragem. Título original: Veronica Guerin. País: EUA, Reino Unido, Dublin. Data: 2003. 
Duração: 98 min. Gênero: Suspense / Biografia / Drama. Idade (censura): 14 anos; Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Le-

gendado: Português. Direção: Joel Schumacher. Elenco: Cate Blanchet, Ciáran Hinds, Gerard McSorley, Brenda Fricker, 

Colin Farrell, Charlotte Bradley, Fiona Glascott, Barry McEvoy. Produção: Jerry Bruckheimer. Roteiro: Mary Agnes 
Donogue. Música: Harry Gregson-Williams. Estúdios: Touchstone Pictures. Companhia: Merrion Films productions. 

Sinopse: Veronica Guerin (Cate Blanchett), repórter investigativa, publica matéria sobre os traficantes de drogas e chefes 
do crime mais poderosos de Dublin, cidade onde vive. A matéria traz grande repercussão e reconhecimento ao trabalho de 

Veronica, mas também faz com que ela e a família passem a sofrer constantes ameaças. 

8.  Intrigas de Estado. Título original: State of Play. País: EUA, França, Reino Unido. Data: 2009. Duração: 
127 min. Gênero: Suspense / Drama. Idade (censura): 14 anos; Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. 

Direção: Kevin Mcdonald. Elenco: Russell Crowe; Ben Affleck; Jason Baterman; Rachel McAdams; Hellen Mirren; Ro-

bin Wright; Viola Davis; & Jeff Daniels. Roteiro: Tony Gilroy; Billy Ray; & Matthew M. Carnahan. Música: Alex Hef-
fes. Produção: Tim Bevan; Eric Fellner; & Paul Abott. Estúdios: Universal Pictures / Andell Entertainment / Working  

& Title Films. Sinopse: Stephen Collins (Ben Affleck), ambicioso congressista americano, é visto pelo próprio partido co-

mo sendo candidato em potencial para o futuro. Cal McAffrey (Russell Crowe), veterano repórter, é designado para cobrir 
a história da morte trágica da assistente de Collins. Juntamente com a parceira Della Frye (Rachel McAdams) ele passa  

a investigar o caso, descobrindo grande conspiração política. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

01.  Abreu, Alzira Alves de; et al; Eles mudaram a Imprensa: Depoimentos do Centro de Pesquisa e Docu-

mentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC); 400 páginas; 7 caps.; 12 fotos; 6 microbiografias; ono.; 23  

x 16 cm; br.; FGV; Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 217. 

02.  Arbex Jr., José; Showrnalismo: A Notícia como Espetáculo; Tese doutorado; 294 páginas; 9 caps; 6 cita-
ções; 294 refs.; 16 x 23 cm; 2ª Ed.; Casa Amarela; São Paulo, SP; 2002; página 96.  

03.  Burkett, Warren; Jornalismo Científico: Como Escrever sobre Ciência, Medicina e Alta Tecnologia pa-

ra os Meios de Comunicação (News Reporting); trad. Antônio Trânsito; 234 p; 12 caps; 14 x 21 cm; Forense Universi-
tária; Rio de Janeiro, RJ; 1990; páginas 35 e 39. 

04.  Derrosso, Eucárdio; Comunicar-se: do Solilóquio ao Conscienciês; pref. Ercy Pereira Torma; apres. 

Claudio Monteiro; 250 p.; 7 partes; 50 caps.; 125 citações; 1 enu.; 1 foto; glos. 280 termos; 1 microbiografia; 1 teste  
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06.  Erbolato, Mário L.; Jornalismo Especializado: Emissão de Textos no Jornalismo Impresso; 158 p.; 15 

caps.; 15 citações; 31 enus.; 2 esquemas; 2 gráfs.; 32 ilus.; 1 microbiografia; 1 tab.; 3 sinopses; 91 refs.; 21 x 15 cm; br.; 

Atlas; São Paulo, SP; 1981; página 137. 
07.  Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ); Org.; Formação Superior em Jornalismo: Uma Exigên-

cia que Interessa à Sociedade; Antologia; PDF; 138 p.; 3 seções; 24 caps.; 4 citações;1 enu.; 19 microbiografias; 7 per-

guntas; 7 respostas; 9 referências; 21 x 14,5 cm; br.; 2a Ed.; Cátedra FENAJ / Imprensa da UFSC; Florianópolis, SC; 
2002; páginas 29 e 115. 

08.  Horkheimer, Max; & Adorno, Theodor W.; Dialética do Esclarecimento (Dialektik der Aufklärung: Phi-

losophische Fragmente); trad. Guido Antônio de Almeida; 254 p.; 21 x 14 cm; br.; Jorge Zahar; Rio de Janeiro, RJ; 1985; 
página 42. 

09.  Jorge, Fernando; Cala a Boca, Jornalista! - O Ódio e a Fúria dos Mandões Contra a Imprensa Brasilei-

ra; 446 p.; 7 caps.; 37 fotos; 38 ilus.; 5 enus.; 1 tab.; 4 minibiografia; 23 x 16 cm; br.; 5ª Ed. rev. e aum.; Novo Século; 
São Paulo, SP; 2008, página 161. 

10.  King, Larry; O Melhor de Larry King: As Grandes Entrevistas; trad. Arthur Ferreira de Mello; 324 p.; 25 

caps. 26 fotos; 24 minibiografias; 23 x 16 cm; Domínio Público; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 7. 
11.  Kunczik, Michael; Conceitos de Jornalismo Norte e Sul: Manual de Comunicação (Concepts of Journa-

lism); trad. Rafael Varela Junior; 416 p.; 12 caps.; 26 enu.; 1 esquema.; 2 gráfs.; 7 tab.; 328 ref.; 23 x 16 cm; br.; EDUSP; 

São Paulo, SP; 1988; páginas 74, 151, 314 e 332. 
12.  Nascimento, Alessandra; & Wong, Félix; Conscienciologia é Notícia: uma Década e Meia de Entrevis-

tas na Super Rádio Tupi - Tema Projeciologia; 184 p.; 12 caps.; 1 foto; 1 ilus.; 12 microbiografias.; 18 refs.; 23 x 16 cm; 

br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; página 166. 
13.  Oyama, Thaís; A Arte de Entrevistar Bem; 100 p.; 1 microbiografia; 21 x 14 cm; br.; Contexto; São Pau-

lo, SP; 2009; página 83 a 88. 

14.  Paro, Denise; Foz do Iguaçu: Do Descaminho aos Novos Caminhos; 238 p. 23 x 16 cm; 14 caps.; 64 fo-
tos; 2 mapas; 64 fotos; Epígrafe; Foz do Iguaçu, PR; 2016; página 52. 
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15.  Rodrigues, Fernando; Políticos do Brasil: Uma Investigação sobre o Patrimônio Declarado e a Ascen-

são daqueles que exercem o Poder; 422 p.; 11 capítulos; 36 abrevs.; 12 citações; 72 tabs.; 6 refs.; ono.; 21 x 14 cm; br.; 

PubliFolha; São Paulo, SP; 2006; páginas 79, 82 e 107. 
16.  Stédile, Eliane; Conexão Cognitiva: Ideias de Vanguarda para Ampliação de Pontos de Vista; 420  

p.; 99 cap.; 1 foto; 99 microbiografia; 70 refs.; 23 x 16 cm; br.; Epígrafe; Foz do Iguaçu, PR; 2015; página 204. 

17.  Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; colaboradores Eduardo Ferreira; & Ivo Valen-
te; pref. Flavia Guzzi; revisores Ana Flavia Magalhães; et al.; 346 p.; 6 seções; 44 caps.; 1 cronologia; 22 E-mails; 223 

enus.; 10 filmes; 1 foto; 1 microbiografia; 32 perguntas; 2 tabs.; 10 websites; glos. 182 termos; 1 apênd.; 344 refs.; 21 x 14 

cm; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional 
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 220. 

18.  Viana Filho, Luís; Antologia de Ruy Barbosa; Série Clássicos de Brasileiros; 244 p.; 76 caps.; 6 fotos; 16 

x 12 cm; br.; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 1979; página 101. 
19.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 ín-

dices; 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 6 e 410. 
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J O V E M    E C T O P L A S T A  
( P E R F I L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O jovem ectoplasta é a conscin, homem ou mulher, com idade biológica 

entre 10 e 26 anos, com predisposição parapsíquica favorável à doação interassistencial de ecto-

plasmia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo jovem deriva do idioma Latim, juventus, “novo; recente”. Sur-

giu no Século XVI. O termo ectoplasma é constituído pelo prefixo do idioma Grego, ektós, “fora; 

fora de; por fora; de fora”  e a palavra plasma, derivada do idioma Grego, plásma, “molde; subs-

tância; obra modelada; figura afeiçoada”. Apareceu no Século XX.  

Sinonimologia: 1.  Conscin jovem predisposta à ectoplasmia. 2.  Conscin jovem parapsí-

quica de efeito físico. 3.  Jovem doador(a) de fluido energético semimaterial.  

Antonimologia: 1.  Criança ectoplasta. 2.  Adulto ectoplasta. 3.  Geronte ectoplasta. 

Estrangeirismologia: o background bioenergético; o high-tech parainstrumental;  

o quantum energético holochacral; os raps; o poltergeist. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à autorrealidade bioenergética. 

Ortopensatologia: – “Ectoplasmia. O ectoplasta é a primeira pessoa que jamais deve 

pensar mal de alguém. Para saber agir, o ectoplasta precisa conhecer o nível da força da sua ecto-

plasmia, examinando a qualificação da sua intencionalidade”. “Na vida de algumas pessoas  a ec-

toplasmia age antes da autopensenização”. “Todo Ser Humano é parapsíquico. Todo parapsiquis-

mo tem ectoplasmia. Porém, no contexto da Ciência Conscienciológica, considera-se ectoplasta  

a pessoa autoconsciente que sabe aplicar o autoectoplasma interassistencialmente”.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da ectoplastia; o holopensene pessoal da Parafeno-

menologia; o holopensene do jovem favorecendo os fenômenos ectoplásmicos; o padrão pensêni-

co do jovem interagindo com potencial ectoplasta pessoal; os energopensenes; a energopenseni-

dade; os patopensenes; a patopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; o materpensene 

do parapsiquismo; o holopensene pessoal da interassistência; a priorização do holopensene da sa-

úde consciencial; a autopensenidade paraprofilática. 

 

Fatologia: a pesquisa parafenomenológica precoce; o registro das sensações somáticas  

e bioenergéticas favorecendo o estudo da automanifestação energética desde cedo; a traço da au-

tocientificidade utilizado no entendimento da autenergossomaticidade; o aperfeiçoamento precoce 

da autocrítica parafenomenológica; o estabelecimento precoce de limites cosmoéticos para o em-

prego da ectoplastia pessoal; a precocidade na superação da ignorância quanto à ectoplastia pes-

soal; as posturas inconsequentes podendo levar à autodessoma prematura; a tomada de consciên-

cia e assunção da responsabilidade multidimensional do jovem ectoplasta; a dosagem profilática 

do temperamento como prevenção de acidentes de percurso; a necessidade de cuidados redobra-

dos na manifestação do jovem parapsíquico; a opção inevitável pelo autodesassédio; a autopes-

quisa antecipada incrementando a maturidade consciencial e favorecendo a condição da ectoplas-

tia saudável; a Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirur-

gia (ECTOLAB); o desenvolvimento da habilidade ectoplasta para fins evolutivos; a assistência 

como propulsor da ectoplastia; a assistência robusta realizada pelo jovem através da ectoplastia 

bem empregada. 
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Parafatologia: o perfil parapsíquico evidenciando os talentos parafenomenológicos da 

consciência desde jovem; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a doação ectoplásmica do jovem; a descoincidência parapsíquica 

vivenciada na juventude; o uso cosmoético antecipado das autopotencialidades ectoplásticas;  

a precocidade na assistência ectoplásmica; a ectoplasmia descontrolada como sendo causa de aci-

dentes de percurso e / ou macro-PK destrutiva do jovem; a caracterização da ectoplastia na fase 

preparatória da existência humana; a soltura holochacral imprescindível à ectoplasmia vivenciada 

na fase preparatória; os efeitos físicos propiciados pelo jovem sensitivo ectoplasta; o uso desde 

jovem da ectoplasmia para promoção da tares; o emprego lúcido do ectoplasma na assistência 

multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nosográfico baixa autopercepção–alta heterossubjuga-

ção; o sinergismo estilo de vida–ectoplasmia; o sinergismo patológico riscomania-ectoplasmia;  

o sinergismo homeostático amparador-ectoplasta; o sinergismo nosográfico assediador-ecto-

plasta; o sinergismo homeostático dos trafores pessoais; o sinergismo nosográfico dos trafares 

pessoais; o sinergismo dos aportes parapsíquicos.  

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado às vivências parapsíquicas; os 

princípios do Curso Intermissivo (CI) norteando as ações cosmoéticas pessoais; o princípio do 

posicionamento pessoal (PPP) perante a multidimensionalidade; o princípio da convivialidade 

harmônica entre conscins e consciexes; o princípio da autodefesa cosmoética; o princípio da re-

tomada de lucidez quanto à autevolução consciencial o mais cedo possível. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao uso do ectoplasma pe-

la conscin jovem; o código pessoal de priorização evolutiva evitando a dispersão devido à capaci-

dade de realização do jovem sensitivo ectoplasta; os códigos pessoais de organização atuantes na 

evitação de acidentes de percurso do sensitivo; o código pessoal da autopesquisa; o código pes-

soal de Higiene Consciencial na qualificação da autenergossomaticidade. 

Teoriologia: a teoria das bioenergias; a teoria do holossoma; a teoria dos fenômenos 

parapsíquicos; a teoria da multidimensionalidade; a teoria da emanação do ectoplasma ratifican-

do a teoria bioenergética da manifestação consciencial; a teoria da aplicação do ectoplasma nas 

práticas interassistenciais; a teoria da seriéxis fundamentando o desenvolvimento do ectoplasta. 

Tecnologia: a técnica da mobilização básica das energias (MBE) predispondo o desen-

volvimento energossomático; as técnicas energéticas aplicadas sistematicamente, desencadeado-

ras das vivências fenomenológicas homeostáticas; a técnica do enfrentamento do malestar diante 

dos fenômenos parapsíquicos; as técnicas da desassimilação simpática das energias conscienci-

ais (ECs) essenciais ao ectoplasta; a técnica dos registros das parapercepções otimizando o de-

senvolvimento do ectoplasta. 

Voluntariologia: os voluntários da Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial 

em Ectoplasmia e Paracirurgia; os voluntários doadores de ectoplasma; os voluntários dos labo-

ratórios para desenvolvimento bioenergossomático. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico de Autopesquisologia; o laboratório 

conscienciológico da Ectoplasmologia; os laboratórios conscienciológicos das Instituições Cons-

cienciocêntricas (ICs). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Cos-

moeticologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Parafenomeno-

logia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: os efeitos do ectoplasma na modificação de ambientes intra e extrafísicos; 

o efeito homeostático do vislumbre precoce da multidimensionalidade; os efeitos dos fenômenos 

parapsíquicos na intraconsciencialidade do jovem; o efeito do ectoplasma no desassédio inter-

consciencial; os efeitos sobre o sistema nervoso parassimpático promovido pela ectoplasmia; os 

efeitos dos fatores emocionais na manifestação do ectoplasma; os efeitos nosográficos da macro-

-PK destrutiva. 
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Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas através do fenômeno da doação de ecto-

plasmia; as neossinapses adquiridas nos cursos de campo bioenergético realizados na Comunida-

de Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), propiciando a reeducação parapsíquica. 

Ciclologia: o ciclo de assistências através da ectoplasmia; o ciclo de autopesquisas  

e autorreflexões quanto ao aperfeiçoamento intraconsciencial repercutindo na capacidade bio-

energética assistencial. 

Enumerologia: o ectoplasta pré-adolescente; o ectoplasta adolescente; o ectoplasta 

pós-adolescente; o ectoplasta jovem; o ectoplasta inexperiente; o ectoplasta mediano; o ectoplas-

ta experiente. 

Binomiologia: o binômio ectoplasmia–efeito físico; o binômio assistente-assistido; o bi-

nômio desassim–resiliência holochacral; o binômio destemor parapsíquico–assistência inevitá-

vel; o binômio consciência-EC; o binômio fenomenológico ectoplasma-olorização; o binômio 

EV–sensitividade ectoplasta. 

Interaciologia: a interação psiquismo-parapsiquismo; a interação faculdades mentais– 

–parapercepções multidimensionais; a interação estilo pessoal parapsíquico–retroindícios para-

psíquicos; a interação ectoplasma-acoplamento-pararregeneração; a interação ectoplastia–mor-

fogenia–paracenários–desassédio extrafísico; a interação autectoplasmia-autodiscernimento-in-

terassistencialidade. 

Crescendologia: o crescendo patológico ectoplasmia descontrolada–poltergeist; o cres-

cendo patológico ectoplasmia descontrolada–acidentes de percurso; o jovem investindo no cres-

cendo da autodisponibilidade assistencial ectoplásmica.  

Trinomiologia: o trinômio criança ectoplasta–adolescente ectoplasta–jovem adulto ec-

toplasta; o trinômio descoincidência vígil–acoplamento energético–assimilação energética; o tri-

nômio fitoectoplasmia–energia consciencial–ectoplasmia. 

Polinomiologia: o polinômio percepção-reconhecimento-discriminação-interpretação. 

Antagonismologia: o antagonismo imperícia energética / autopesquisa ectoplásmica;  

o antagonismo emotividade assistencial / desassim; o antagonismo nature (inato) / nurture (ad-

quirido) referente às habilidades parapsíquicas; o antagonismo bloqueio energético / desenvolvi-

mento ectoplasta; o antagonismo parapsiquismo intelectual / parapsiquismo cerebelar; o antago-

nismo trafor parapsíquico / trafar parapsíquico. 

Paradoxologia: o paradoxo de o aprimoramento parapsíquico ser individual e intrans-

ferível, mas ocorrer na interação entre consciências, pré-humanos, vegetais, ambientes e objetos; 

o paradoxo de o ectoplasma ser a matéria prima interassistencial e ao mesmo tempo poder ser 

agente potencializador de doenças orgânicas. 

Fobiologia: a espectrofobia; a parapsicofobia. 

Sindromologia: a síndrome do terror noturno frequente na criança ectoplasta; a síndro-

me ectoplásmica sendo a alteração no sistema nervoso autônomo, pelo incremento da atividade 

parassimpática, oriundo da ectoplastia pessoal. 

Maniologia: a egomania; a religiomania; a nosomania; a megalomania; a gurumania. 

Mitologia: a desmitificação do autoparapsiquismo; o mito do dom recebido sem autes-

forço; o mito da santidade dos médiuns ectoplastas. 

Holotecologia: a energoteca; a potencioteca; a parafenomenoteca; a parapercepcioteca; 

a experimentoteca; a macrossomatoteca; a metapsicoteca; a pesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Invexologia; a Energossomatologia; a Ectoplas-

mologia; a Somatologia; a Fitoconviviologia; a Psicossomatologia; a Acidentologia; a Autexperi-

mentologia; a Parapercepciologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Homeostati-

cologia; a Paraterapeuticologia; a Invexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a criança ectoplasta; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; 

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o jovem ectoplasta; o adolescente ectoplasta; o jovem adulto ectoplas-

ta; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial;  

o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o co-

municólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata;  

o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; 

o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existen-

cial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisa-

dor; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de 

obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a jovem ectoplasta; a adolescente ectoplasta; a jovem adulta ectoplasta; 

a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;  

a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a co-

municóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;  

a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; 

a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora exis-

tencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesqui-

sadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens interassistentialis;  

o Homo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens energisator; o Homo sapiens parapsy-

chicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens jovialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: jovem ectoplasta insciente = aquele(a) inconsciente do potencial bioener-

gético permitindo a automanifestação pensênica desregrada, não atento as interprisões provenien-

tes dessa postura; jovem ectoplasta lúcido = aquele(a) consciente quanto ao potencial bioenergéti-

co, desenvolvendo higidez pensênica almejando a desperticidade. 

 

Culturologia: a cultura do parapsiquismo lúcido e cosmoético; a cultura das paraper-

cepções interassistenciais; a cultura da autopesquisa paraperceptiva; a cultura do holossoma hí-

gido; a cultura da precocidade na autopesquisa. 

 

Tabelologia. Segundo a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

10 contrapontos de posturas a serem avaliadas pelo jovem ectoplasta, quanto ao carácter assisten-

cial: 

 

Tabela  –  Postura  do  Jovem  Ectoplasta  Imaturo  /  Postura  do  Jovem  Ectoplasta  Maduro 

 

N
os

 Postura  do  Jovem  Ectoplasta  Imaturo Postura  do  Jovem  Ectoplasta  Maduro 

01. Acidente de percurso Precognição profilática 

02. Amizades ociosas Amizades produtivas 

03. Desleixo físico Aproveitamento cosmoético do soma 

04. Desorganização intrafísica Organização holossomática 

05. Despriorização do intelecto Valorização do mentalsoma 

06. Destempero emocional Afetividade saudável 

N
os

 Postura  do  Jovem  Ectoplasta  Imaturo Postura  do  Jovem  Ectoplasta  Maduro 
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07. Lacuna energossomática Autoassepsia energética 

08. Manifestação dogmática Comunicabilidade cosmoética 

09. Manutenção da carência pessoal Convivialidade afetiva 

10. Patopensenidade Higiene Consciencial 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o jovem ectoplasta, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Consciência  atratora:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

02.  Conscin  ectoplasta:  Ectoplasmologia; Neutro. 

03.  Ectoplasma:  Energossomatologia;  Neutro. 

04.  Energia  consciencial:  Energossomatologia;  Neutro. 

05.  Energia  consciencial  livre:  Energossomatologia;  Neutro. 

06.  Energosfera  pessoal:  Energossomatologia;  Neutro. 

07.  Fenômeno  projetivo  ambivalente:  Parafenomenologia;  Neutro. 

08.  Infante  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

09.  Labilidade  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

10.  Laboratório  conscienciológico  da  ectoplasmia:  Energossomatologia;  Homeostá-

tico.  

11.  Paracirurgia:  Consciencioterapia;  Neutro. 

12.  Parapercepciograma:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13.  Perfil  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

14.  Subjetividade  objetiva  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Requinte  da  ectoplasmia:  Energossomatologia;  Homeostático. 

 

A  MANIFESTAÇÃO  BIOENERGÉTICA  HOMEOSTÁTICA,  AL-
MEJADA  PELO(A)  JOVEM  ECTOPLASTA  INTERMISSIVISTA,  
DEVE  SER  DESENVOLVIDA  A  PARTIR  DO  AUTESFORÇO  

NA  MANUTENÇÃO  DA  ORTOPENSENIDADE  ASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de jovem ectoplasta, procura desen-

volver a ortopensenidade assistencial como propulsor evolutivo? Utiliza a ectoplastia pessoal de 

maneira cosmoética? 

 
Bibliografia  Específica: 
 

1.  Bozzano, Ernesto; Metapsíquica Humana (La Verdad sobre Metapsíquica Humana); trad. Araújo Franco; 

238 p.; 14 caps.; 18 x 13,5 cm; enc.; 5a Ed.; Federação Espírita Brasileira (FEB); Rio de Janeiro, RJ; 2005, páginas 141  

a 202. 
2.  Vieira; Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

564 e 565. 

 
 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13659 

3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 447. 

 

S. E. G. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13660 

J O V E M    R E C I C L A N T E  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O jovem reciclante é a conscin, homem ou mulher, com idade biológica 

entre 15 e 26 anos, aluna ou não de Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, decidida e produtiva 

quanto à autevolução através da aplicação teática da técnica da recéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo jovem deriva do idioma Latim, juventus, “novo; recente”. Sur-

giu no Século XVI. O prefixo re vem do mesmo idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; re-

petição; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo procede também do idioma Latim, cy-

clus, “per odo de anos”  e este do idioma Grego  kyklós, “c rculo; roda; esfera”. Apareceu no Sé-

culo XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Adolescente reciclante. 2.  Pós-adolescente reciclante. 3.  Jovem 

aplicante da técnica da recéxis. 

Neologia. As 3 expressões compostas jovem reciclante, jovem reciclante iniciante e jo-

vem reciclante avançado são neologismos técnicos da Recexologia. 

Antonimologia: 1.  Adulto jovem reciclante. 2.  Adulto reciclante. 3.  Jovem inversor.  

4.  Geronte reciclante. 5.  Criança reciclante. 6.  Jovem religioso. 7.  Jovem não aplicante de téc-

nica evolutiva. 

Estrangeirismologia: o turning point evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, principalmente do autodiscernimen-

to quanto à oportunidade autevolutiva e interassistencial da ressoma. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Robéxis, não. Re-

céxis. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao  

tema: 

1.  “Recéxis. Tudo o que é anticosmoético satura, com o tempo, inevitavelmente, por 

ser antievolutivo e desconfortável”. 

2.  “Recin. A renovação teórica da conscin é o primeiro passo para a recin”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do realinhamento evolutivo; o holopensene pesso-

al da vontade de acertar; o holopensene pessoal da autodesassedialidade pensênica; os reciclopen-

senes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autorreeducação pensênica; os 

prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmovi-

siopensenes; a cosmovisiopensenidade. 

 

Fatologia: a evolutividade do jovem predisposto à reciclagem; a oportunidade de viver; 

a intenção qualificada pró-recin; a manutenção de hábitos saudáveis; a organização da vida pesso-

al; a prática da rotina útil; o autenfrentamento do porão consciencial; a crise pessoal; a crise exis-

tencial; a Socin Eletronótica; a robéxis; a dispersão com as tecnologias de informação e comuni-

cação; os miniacidentes alertadores da necessidade de mudança; a decisão refletida de ser reci-

clante desde jovem; o planejamento das metas a curto, médio e longo prazo; o programa de recé-

xis; a teática do jovem reciclante; a autossuperação; a escrita de gescon; o autodidatismo; a auta-

valiação dos traços pessoais; a autaceitação; a vivência do duplismo evolutivo; a convivência in-

terassistencial; a semana intensiva de Consciencioterapia; a virada de mesa; a heterocrítica bem 

recebida; a redução da agressividade; o preparo anterior à fase executiva da proéxis; a lucidez nas 

decisões; a retomada de tarefas proexológicas; as proexopatias; a adolescência; a pós-adolescên-

cia; a pacificação íntima; a qualificação das companhias; o impacto positivo do exemplarismo 
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cosmoético; as reciclagens facilitadas pela Dinâmica Interassistencial Aplicada à Recexologia;  

a autorreflexão desencadeadora de neorreciclagens; a repercussão da reciclagem intraconsciencial 

no cotidiano; a reciclagem existencial preparatória à reciclagem intraconsciencial mais profunda; 

a saída da casa dos pais; a independência financeira; a formação acadêmica; a autopesquisa cons-

tante; a convivência sadia com os animais e as plantas; a autorganização; a cronêmica biológica 

da vida intrafísica; a vontade pessoal inquebrantável; as renovações factíveis; a assunção do epi-

centrismo consciencial no grupo evolutivo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o amparo extrafísi-

co; as projeções vexaminosas; as projeções guiadas por amparador extrafísico; a qualificação das 

companhias extrafísicas; a reciclagem intraconsciencial multidimensional promotora de homeos-

tase holossomática; as reciclagens da consciência na vida multidimensional cotidiana diuturna;  

o parabanho energético; a equipex; a paraprocedência; os parapsicodramas; as parexcursões; os 

paracursos vivenciados durante projeções conscienciais (PCs); o Curso Intermissivo recente;  

o autoparapsiquismo; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a antecipação da prática da 

tenepes pelo jovem reciclante. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo juventude-lucidez-interassistencialidade; o sinergismo 

reconhecimento do erro–vontade de acertar; o sinergismo jovem reciclante–jovem inversor; o si-

nergismo invéxis-recéxis; o sinergismo autopesquisa-autexposição; o sinergismo leitura-escrita- 

-reflexão; o sinergismo teática-verbação-confor. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado no cotidiano; o princípio “se 

não presta, não adianta fazer maquilagem”; o princípio da ação e reação; o princípio da insepa-

rabilidade grupocármica; o princípio da reciclagem da anti-holossomática sendo processo inevi-

tável do curso evolutivo consciencial; o princípio da reciclagem favorecendo as novas oportuni-

dades; o princípio das vidas sucessivas (seriéxis) provocador da reciclagem dos autovalores. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a reciclagem dos retrocódigos 

grupais; o código duplista de Cosmoética (CDC); a reciclagem do código pessoal vigente; o có-

digo corporal da timidez; o código pessoal de parassegurança aplicado no auto e heterodesassé-

dio; o código de convivialidade sadia guiando a reciclagem de posturas agressivas; a participação 

no Colégio Invisível da Recexologia visando a produção e publicação de gescons. 

Teoriologia: a teoria da reeducação consciencial; a teoria do porão consciencial; a teo-

ria dos Serenões; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da autocura; a teoria da Cons-

ciencioterapia; a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria da proéxis. 

Tecnologia: a aplicação teática da técnica da recéxis; a técnica de viver; a técnica da 

mobilização básica de energias (MBE); as técnicas de desassimilação simpática das energias 

(desassim); a técnica do acoplamento áurico; a técnica da escrita diária; a técnica da tenepes;  

a técnica do diálogo desassediante; a técnica da autodeterminação. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico na monitoria da Dinâmica Parapsí-

quica Interassistencial aplicada à Recexologia; o voluntariado centrado na tarefa do esclareci-

mento (tares). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);  

o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da vida co-

tidiana; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológi-

co Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienci-

ológico da Duplologia; o voluntariado conscienciocêntrico, catalisador de reciclagens existenci-

ais e intraconscienciais, atuando ao modo de laboratório conscienciológico. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Pararreurba-

nologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito exemplarista das autorreciclagens; o efeito homeostático do reali-

nhamento proexológico; o efeito halo das decisões acertadas; o efeito terapêutico do reconheci-
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mento do erro; o efeito pacificador da auto e heterocompreensão; o efeito interassistencial das 

amizades evolutivas cosmoéticas; o efeito holomaturológico do duplismo evolutivo. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da autorreflexão sincera; as neossinapses 

conquistadas a partir do desenvolvimento intelectual e parapsíquico; as neossinapses da Autoim-

perturbaciologia; as neossinapses advindas da compreensão dos neologismos consciencioló-

gicos. 

Ciclologia: o ciclo observação-experimentação-registro-análise; o ciclo ortopensênico 

da rotina útil; o ciclo renovador "dia após dia"; o ciclo reciclogênico autopesquisa-heterocom-

preensão; o ciclo consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-au-

tossuperação; a autolibertação do ciclo algoz-vítima; o ciclo da recomposição grupocármica;  

o ciclo automimese dispensável–saturação–concessão; o ciclo autesforço-autoquestionamento- 

-autorreflexão-autorretificação. 

Enumerologia: a reciclagem de hábitos ainda na juventude; a reciclagem de tempera-

mento ainda na juventude; a reciclagem de companhias ainda na juventude; a reciclagem das 

roupas pessoais ainda na juventude; a reciclagem de temas de pesquisa ainda na juventude; a re-

ciclagem existencial (recéxis) ainda na juventude; a reciclagem intraconsciencial (recin) ainda na 

juventude. 

Binomiologia: o binômio juventude-inexperiência; o binômio recéxis-recin; o binômio 

tempo-oportunidade; o binômio patológico lassidão-lentidão; o binômio tentativa-acerto; o binô-

mio técnica evolutiva–racionalidade existencial; o binômio abertismo-amparo. 

Interaciologia: a interação patológica jovem indeciso–juventude manipulável–assédio 

extrafísico; a interação disciplina bioenergética–autodesassim; a interação amparador-

amparando; a interação autodeterminação-megafoco-paciência; a interação amizades 

evolutivas–conquistas proexológicas; a interação (pedagógica) criança-jovem-adulto-geronte; 

a interação jovem reciclante–jovem inversor; a interação reciclagem-autopesquisa-auten-

frentamento. 

Crescendologia: o crescendo tentativa e erro–tentativa e acerto; o crescendo maturida-

de biológica–maturidade consciencial; o crescendo (existencial) empirismo-tecnicidade; o cres-

cendo intelectualidade–inteligência evolutiva; o crescendo liderança intrafísica–epicentrismo 

consciencial multidimensional; o crescendo egocentrismo-interassistencialidade aplicado na va-

lorização da oportunidade evolutiva da atual ressoma. 

Trinomiologia: o trinômio autorreflexão-autaceitação-autavaliação; o esbregue poden-

do resultar do trinômio polivalência-ansiedade-vulnerabilidade; a vivência do trinômio teoria- 

-prática-teática durante a aplicação da recéxis; o trinômio invéxis-recéxis-recin; o trinômio jo-

vem-energia-disciplina; o trinômio parapsiquismo-autoconhecimento-heterassistência; o trinô-

mio interassistência-remissão-superação. 

Polinomiologia: o polinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamen-

to-acompanhamento; o polinômio ansiedade-orgulho-vaidade-obnubilação; o polinômio calma- 

-tranquilidade-cosmoética-amparo; o polinômio estado vibracional–sinalética parapsíquica–is-

cagem lúcida–desassim; o polinômio autonomia-autodidatismo-interação-convivência; o polinô-

mio juventude–idiotismo cultural–desvio–retorno proexológico; o polinômio paravivências–inte-

rassistencialidade–autopesquisa–recuperação de cons; o polinômio verbete-artigo-curso-livro. 

Antagonismologia: o antagonismo tecnicidade existencial / ressoma desperdiçada;  

o antagonismo saúde consciencial / toxicomania; o antagonismo reciclagem existencial / como-

dismo mesológico; o antagonismo jovem reciclante / jovem imprudente; o antagonismo aprovei-

tamento da oportunidade assistencial / sociosidade patológica; o antagonismo saúde holossomá-

tica / hedonismo egocêntrico; o antagonismo imediatismo intrafísico / eternidade multidimensi-

onal. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin jovem ser consciência multimilenar; o parado-

xo existencial de a vida intrafísica ser mero instante da vida multidimensional; o paradoxo de  

o jovem exemplarista ensinar inconscientemente; o paradoxo de a consréu ressomada poder vi-

venciar viragem evolutiva superior a de intermissivista; o paradoxo de o restringimento intrafísi-

co ser palco de recomposições grupocármicas inviáveis na dimensão extrafísica; o paradoxo de  
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a viragem evolutiva explicar anos em segundos; o paradoxo de a cronologia biológica ser recur-

so parapedagógico para a consciencialidade atemporal. 

Politicologia: a recexocracia; a teaticocracia; a reciclocracia; a lucidocracia; a meritocra-

cia; a evoluciocracia; a política universalista; a política interassistencial do melhor para todos. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei de ação e reação evidenciando as reciclagens 

prioritárias; a lei N. 8.069 de 13 de julho de 1990 dispondo sobre o Estatuto da Criança e do Ado-

lescente (ECA); a lei da empatia; a lei da interdependência consciencial. 

Filiologia: a neofilia; a fitofilia; a zoofilia; a assistenciofilia; a recexofilia; a reciclofilia; 

a recinofilia; a autopesquisofilia; a ortopensenofilia. 

Fobiologia: a criticofobia; a autopesquisofobia; a reciclofobia; a evoluciofobia; a ener-

gofobia; a parapsiquicofobia; a raciocinofobia. 

Sindromologia: a compreensão da síndrome da ectopia afetiva (SEA) oportunizando 

autorreciclagens ainda na juventude; a síndrome do ostracismo; a síndrome da abstinência da Ba-

ratrosfera (SAB); a síndrome do justiceiro; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome do im-

postor. 

Maniologia: a riscomania; a fracassomania; a mania de colecionar objetos inúteis; a to-

xicomania. 

Mitologia: a manipulação consciencial de jovens através de mitos; o mito da criativida-

de produtiva sem disciplina; o mito místico e religioso de terceirizar a autevolução; o mito fisica-

lista de as relações sociais terem base estritamente material; o mito de todo jovem aplicar a téc-

nica da invéxis. 

Holotecologia: a recexoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a convivioteca; a inve-

xoteca; a despertoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia; a Reeducaciologia; a Proexologia; a Autopriorolo-

gia; a Voliciologia; a Holomaturologia; a Parapatologia; a Reciclologia; a Recinologia; a Auto-

pesquisologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin jovem autopesquisadora; a consciênçula; a consréu ressomada;  

a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida;  

a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciex 

amparadora de função; a turma; a galera; o “pessoal”; o coletivo; o grupo; os participantes do 

Grecex; os participantes do Grinvex; a equipin; a equipex. 

 

Masculinologia: o jovem reciclante; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampara-

dor intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o com-

passageiro evolutivo; o amigo inversor existencial; o completista; o comunicólogo; o conscienció-

logo; 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 ex-inversor reciclante existencial; o rece-

xólogo; o invexólogo; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapecepciolo-

gista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; 

o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a jovem reciclante; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a ampara-

dora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a com-

passageira evolutiva; a amiga inversora existencial; a completista; a comunicóloga; a conscienció-

loga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista;  

a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; 

a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a ex-inversora reciclante existencial; a rece-

xóloga; a invexóloga; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-
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gista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntá-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens recexis; o Homo sapiens re-

urbanisatus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens mutator; o Homo sapiens autoperquisi-

tor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens experimentalis; o Homo sapiens tenepessis-

ta; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: jovem reciclante iniciante = aquele superando os resquícios do porão 

consciencial; jovem reciclante avançado = aquele conquistando a condição de praticante da tarefa 

energética pessoal (tenepes). 

 

Culturologia: a cultura da reciclagem intraconsciencial; a cultura da tecnicidade exis-

tencial aplicada à vida humana; a cultura da holomaturidade; a cultura do recomeço terapêuti-

co; os movimentos de contracultura obnubiladores da realidade multidimensional; a cultura do 

Curso Intermissivo pré-ressomático; a cultura da juventude lúcida interassistencial cosmoética. 

 

Taxologia. Conforme a Autopesquisologia, eis 30 aspectos do cotidiano, listados em  

3 categorias e em ordem alfabética, a serem analisados pelo jovem reciclante, moça ou rapaz: 

 

A.  Contextos: 

01.  Apedeutismo: a valorização da ignorância; a manipulação consciencial. 

02.  Drogadição: a autossubmissão às conseneres; a carência afetiva encoberta. 

03.  Interiorose: o fechadismo grupocármico; a cosmofobia. 

04.  Ociosidade artística: o desvio da intelectualidade; a falta de objetivos. 

05.  Politicagem: a ilusão do poder; a anticosmoética. 

06.  Promiscuidade: a autossubjugação ao energossoma; a desorganização somática  

e energética. 

07.  Religião: a automimese dispensável; a restrição cognitiva. 

08.  Riscomania: a desvalorização da vida; a predisposição a acidentes de percurso. 

09.  Robéxis: a falta de autoconscientização multidimensional; a vida de “máquina”. 

10.  Taconismo: o assistencialismo egocêntrico; a tares incompleta. 

 

B.  Trafares: 

11.  Agressividade: a herança pré-humana; a comunicabilidade bruta. 

12.  Ansiedade: a desatenção ao presente; o excesso de expectativa. 

13.  Bagulhismo energético: o apego a objetos; a poluição pensênica. 

14.  Desorganização: a Antipriorologia; a porta de entrada do desvio proexológico. 

15.  Dispersão: a Era da Informação em excesso; a falta de autosseletividade objetiva. 

16.  Egoísmo: o antifraternismo; a assistenciofobia. 

17.  Emocionalismo: o desuso do mentalsoma; a pseudorracionalidade. 

18.  Medo: a carga emocional em excesso; a falta de autoconfiança. 

19.  Repressão: a autocastração das potencialidades; a violência silenciosa. 

20.  Timidez: a autolimitação da manifestação consciencial; a perda de oportunidades. 

 

C.  Trafores: 

21.  Assistencialidade: a oportunidade de interaprendizado; a Interassistenciologia. 

22.  Autocriticidade: o ajuste de foco da autocognição; o autoimperdoador cosmoético. 

23.  Autodeterminação: a megadecisão evolutiva; as ortoconquistas gradativas. 

24.  Autodiscernimento: a balança intraconsciencial; a recuperação de cons. 

25.  Calma: a autoconduta tranquila; o detalhismo paraperceptivo. 
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26.  Compreensão: a convivialidade sadia; a mediação de conflitos. 

27.  Intelectualidade: a erudição intrafísica; a erudição parapsíquica. 

28.  Liderança: a Liderologia Cosmoética; a facilitação de heterorreciclagens. 

29.  Ortopensenidade: a homeostase consciencial; a Higiene Mental. 

30.  Paciência: a pacificação íntima; o sobrepairamento. 

 

Teaticologia. As técnicas evolutivas conscienciológicas da invéxis e da recéxis objeti-

vam a organização da vida intrafísica, de modo a ser priorizada a interassistencialidade tarística. 

Assim, a tecnicidade existencial otimiza ao jovem, inversor ou reciclante, a superação do porão 

consciencial, a recuperação de cons e o alcance de recins mais profundas. Os resultados e a auto-

produtividade interassistencial expressam a teática em direção ao completismo existencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o jovem reciclante, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Bagagem  pré-ressomática:  Intermissiologia;  Neutro. 

02.  Crescendo  egocentrismo-interassistencialidade:  Recexologia;  Homeostático. 

03.  Crise  de  crescimento:  Recexologia;  Neutro. 

04.  Esbregue  pró-evolutivo:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Escala  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Função  do  intermissivista:  Proexologia;  Neutro. 

07.  Oportunidade  de  melhoria:  Reciclologia;  Homeostático. 

08.  Paradever  intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

09.  Precocidade  desperdiçada:  Perdologia;  Nosográfico. 

10.  Predisponência  à  reciclagem:  Recexologia;  Homeostático. 

11.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

12.  Retomador  de  tarefa:  Recexologia;  Homeostático. 

13.  Senso  de  parafiliação:  Amparologia;  Neutro. 

14.  Técnica  da  recéxis:  Recexologia;  Neutro. 

15.  Técnica  de  autodesassédio:  Predespertologia;  Homeostático. 

 

APLICAR  A  TÉCNICA  DA  RECÉXIS  É  OPORTUNIDADE   
AO  JOVEM  RECICLANTE  INTERESSADO  NA  REALIZAÇÃO  

DA  PROÉXIS,  EVIDENCIANDO  AUTORRESPONSABILIZAÇÃO  

EVOLUTIVA  QUANTO  AO  COMPLETISMO  EXISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, avalia a extensão da interassistencialidade alcan-

çada com a teática recexológica desde a juventude? Quais técnicas já aplicou e a quais resultados 

chegou? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; 
glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 

páginas 48 a 52 e 71 a 76. 

02.  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; Ed. Especial; Vol. 17; N. 3; Seção: Artigo Original; 1 E-mail; 4 enus.; 7 refs.; Associa-
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ção Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2013; 

páginas 367 a 376. 

03.  Rossa, Dayane; Oportunidade de Viver: Estudo sobre a Existência Humana e o Sentido da Vida; pref. 
Amin Lascani; revisores Equipe de Revisores da Editares; 328 p.; 8 seções; 47 caps.; 22 E-mails; 192 enus.; 1 foto; 1 mi-

nicurrículo; 2 tabs.; 20 websites; glos. 179 termos; 10 filmes; 199 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional 

Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 31 a 141. 
04.  Schmit, Luimara; Programa de Recéxis: Recurso Conscienciométrico para Autoplanejamento; Artigo;  

V Jornada de Autopesquisa Conscienciológica I Congresso Internacional de Autopesquisologia; Foz do Iguaçu, PR; 13-

15.11.10; Conscientia; Revista; Trimestral.; Ed. Especial; Vol. 14; N. 1; 1 Seção: Temas da Conscienciologia; E-mail;  
7 enus.; 1 microbiografia; 14 tabs.; 6 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2010; páginas 25 a 38. 

05.  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 

60, 61, 202 e 203. 

06.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 35 e 1.006. 

07.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 833 a 835. 
08.  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 1.424 e 1.426. 

09.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisores Erotides Louly; Helena Araújo; & Juli-

eta 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; pági-

nas 26, 60 e 100. 

10.  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 

682 a 715. 
11.  Idem; Técnica de Viver; (Pelo Espírito de Kelvin Van Dine); 226 p.; 61 caps.; 61 ilus.; 18 x 12 cm; br.; 

Instituto Beneficente Boa Nova; Catanduva, SP; 2010; páginas 13, 75 e 145. 
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J O V I A L I D A D E    S E M    I D A D E  
( T E M P E R A M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A jovialidade sem idade é a condição, postura, ação, atitude, comportamen-

to ou modo interassistencial marcante da conscin, homem ou mulher, independentemente da ma-

turidade biológica, das circunstâncias, fatores ou motivos, ao manifestar-se com harmonia, leve-

za, alegria, vivacidade e bom humor explícitos no âmbito multidimensional. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo jovial vem do idioma Francês, jovial, “bom e alegre  por influ ncia 

do planeta J piter”  derivado do idioma Italiano  giovale, “jovial”  e este do idioma Latim  jovia-

lis, “jovial; de J piter”. Surgiu no Século XVII. A palavra jovialidade apareceu no Século XIX.  

A preposição sem procede do idioma Latim, sine, “falta; privação; exclusão; aus ncia; condição; 

exceção”. A palavra idade é de origem obscura. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Jovialidade madura; jovialidade veterana. 02.  Jovialidade desperta. 

03.  Intraconsciencialidade jovial. 04.  Jovialidade natural. 05.  Jovialidade desrepressora. 06.  Pos-

tura jovial. 07.  Jovialidade universalista. 08.  Jovialidade interassistencial. 09.  Juventude cosmo-

ética. 10.  Lepidez consciencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 43 cognatos derivados do vocábulo jovem: jo-

vial; jovialidade; jovializante; jovializar; juvenais; Juvenal; juvenalesco; juvenaliano; juvenca; 

juvença; Juvêncio; juvenco; júvene; juvenescedor; juvenescedora; juvenescida; juvenescido; ju-

venil; juvenília; juvenilidade; juvenilismo; juvenalizada; juvenalizado; juvenalizador; juvenili-

zante; juvenilizar; juvenilizável; juventa; Juventino; juventude; rejuvenescedor; rejuvenescedora; 

rejuvenescer; rejuvenescida; rejuvenescido; rejuvenescimento; rejuvenilizada; rejuvenilizado; 

rejuvenilizador; rejuvenilizadora; rejuvenilizante; rejuvenilizar; rejuvenilizável. 

Neologia. As 4 expressões compostas jovialidade sem idade, jovialidade sem idade 

amadora, jovialidade sem idade profissional e jovialidade sem idade avançada são neologismos 

técnicos da Temperamentologia. 

Antonimologia: 01.  Jovialidade ociosa. 02.  Jovem antievolutivo. 03.  Melancolia senil. 

04.  Conscin inexpressiva. 05.  Senilidade antiprodutiva. 06.  Jovem-problema. 07.  Velho queixo-

so. 08.  Ancião desleixado. 09.  Jovem antiquado. 10.  Consciência apedeuta. 

Estrangeirismologia: o gentleman jovem; a open mind jovial; o modus operandi juve-

nil; o know-how do longevo jovial; o salamalyk juvenil exagerado; o jeu d’esprit; o feedback faci-

litado entre o jovem e o longevo vivaz; o nec plus ultra do acolhimento rejuvenescedor; o supra 

summum do refinamento na terceira e quarta idades. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Holomaturologia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Jovialida-

de promove recin. 

Citaciologia. Eis duas citações ilustrando o tema: – Não importa a idade ou as condi-

ções físicas, ainda podem existir possibilidades não exploradas dentro de nós, e novas belezas es-

perando para nascer (Autor desconhecido). A idade não é decisiva; o que é decisivo é a inflexibi-

lidade em ver as realidades da vida, a capacidade de enfrentar essas realidades e corresponder  

a elas interiormente (Max Weber, 1864–1920). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da alegria; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

lucidopensenes; a lucidopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os genopensenes;  

a genopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; 

os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os taqui-
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pensenes; a taquipensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os grafopensenes; a grafo-

pensenidade; a holopensenidade jovial. 

 

Fatologia: a jovialidade sem idade; a maturidade juvenil; a alegria de viver; a autodis-

posição proexológica; a vivacidade intraconsciencial; o atilamento; a reperspectivação do resso-

mante, intermissivista, cosmoético, parapsíquico; a inteligência evolutiva (IE); o fato de o bom 

humor ser demonstrativo da jovialidade mais amistosa e inofensiva; a profilaxia ao mau humor;  

a coragem consciencial na superação de gargalos evolutivos no dia a dia; a automotivação; a vo-

liciolina independente da idade no trabalho ombro a ombro, paraombro a paraombro com os am-

paradores; o acúmulo das experiências pessoais transformadas em grafopensenes vívidos; a pos-

tura jovial assistencial influindo no saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o otimismo racional 

sustentador da proéxis; o conhecimento preventivo sendo combustível da sabedoria; a circun-

vizinhança entre a assistência interdimensional e a jovialidade espontânea; a sociabilidade gentil; 

a efusividade; a curiosidade; a motivação para a mudança; a abertura para novas experiências;  

o empreendedorismo evolutivo; a proatividade; o omniquestionamento; a cosmovisão pessoal;  

a autotaquirritmia; a genialidade cosmoética; a força presencial jovem permanente; a proatividade 

na reatualização cognitiva; o dinamismo evolutivo contínuo; a conquista da imagem jovial de sin-

cero renovador consciencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Paragenética so-

brepondo-se à Genética; os extrapolacionismos parapsíquicos automotivadores; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a exteriorização de energias consciências (ECs) de acolhimento em 

favor das consciências; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; os insights interassistenciais 

recebidos durante a tenepes; a sustentabilidade energética sendo ancoragem da jovialidade inte-

rassistencial; a psicometria em favor das interrelações cotidianas; a paraconexão com a Central 

Extrafísica da Verdade (CEV); o para-humor esclarecedor na multidimensionalidade; a primener; 

o cipriene; a aparência jovial do amparador estimulando o praticante da tenepes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autesforço permanente–autorreaprendizagem; o siner-

gismo inteligência evolutiva (IE)–Autopesquisologia; o sinergismo recin-recéxis; o sinergismo 

paracérebro-cérebro; o sinergismo postura educada–conquista evolutiva; o sinergismo volicioli-

na–acabativa-gescon; o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética. 

Principiologia: o princípio da descrença aplicado à jovialidade; o princípio do posicio-

namento pessoal; o princípio de toda consciência ter algo a aprender e ensinar; o princípio do 

menos doente ajudar o mais doente; o princípio da economia de males; o princípio da convivia-

lidade interassistencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando a jovialidade interassis-

tencial; a jovialidade sublinhando o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da interprisão grupocármica;  

a teoria da evolução contínua; a teoria da omissão superavitária. 

Tecnologia: a técnica do sorriso acolhedor; a técnica da assimilação simpática (assim); 

a técnica da desassimilação simpática (desassim); a técnica interassistencial da tenepes; a técni-

ca conscienciométrica da conscin-cobaia; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica da banana 

technique; as técnicas autodesassediadoras; a técnica da criatividade; a técnica da megaeufori-

zação; a opção pela técnica da invéxis para o resto da vida. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial conscienciológico focado na saúde in-

traconsciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o la-
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boratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da retrocogni-

ção; o laboratório conscienciológico da Proexologia. 

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

ciologia; o Colégio Invisível da Intermissiologia; o Colégio Invisível da Ressomaticologia; o Co-

légio Invisível da Invexologia. 

Efeitologia: o efeito halo das energias conscienciais; o efeito cascata do exemplarismo 

proativo; os efeitos profiláticos do binômio assim-desassim; os efeitos da sensatez de pedir tempo 

para não entornar o caldo; os efeitos multidimensionais da projetabilidade lúcida (PL); os efeitos 

da multidimensionalidade na performance da conscin. 

Neossinapsologia: as neossinapses autopesquisísticas; as neossinapses nas recuperação 

de cons. 

Ciclologia: o ciclo vital efusivo; o ciclo da libertação grupocármica; o ciclo recebimen-

to (aportes)-retribuição. 

Enumerologia: o perfil jovem; o caráter interassistencial; o temperamento edificante;  

o trafor da obstinação; a desdramatização da vida humana; o exemplarismo tarístico; a conquista 

da imagem jovial. 

Binomiologia: o binômio conduta cosmoética–bússola intraconsciencial; o binômio au-

todeterminação-autocosmoética; o binômio aprender-reaprender; o binômio projetabilidade lú-

cida–paraaculturação; o binômio admiração-discordância; o binômio sensibilidade-autodeter-

minação; o binômio amizade raríssima–paramizade raríssima; o binômio resiliência-trafores. 

Interaciologia: a interação maturidade cronológica–maturidade consciencial; a intera-

ção EV–relações interconscienciais sadias; a interação da energia sustentadora em prol da gru-

palidade. 

Crescendologia: o crescendo evolução pessoal–evolução grupal. 

Trinomiologia: o trinômio experiência-serenidade-sobrepairamento; o trinômio tempe-

ramento-talento-treinamento; o trinômio aprender-ensinar-reaprender; o trinômio automotiva-

ção-trabalho-lazer; o trinômio saúde-educação-paraeducação; o trinômio talento parapsíquico–

–verbação multidimensional–interassistencialidade. 

Polinomiologia: o polinômio jovialidade somática–jovialidade energossomática–jovia-

lidade psicossomática–jovialidade mentalssomática; o polinômio acolhimento–esclarecimento– 

–encaminhamento–follow-up. 

Antagonismologia: o antagonismo jovialidade / molecagem; o antagonismo bom humor 

/ ranzinzice; o antagonismo vida longa / vida curta; o antagonismo autocrítica / heterocrítica;  

o antagonismo ausência energética / primener; o antagonismo decidofobia / voliciolina; o anta-

gonismo conscin neofóbica / conscin neofílica; o antagonismo dia a dia eletronótico / dia a dia 

multidimensional. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin de terceira ou quarta idade se sentir jovial;  

o paradoxo do jovem se manifestar com a consciência amadurecida. 

Politicologia: a meritocracia; a democracia; a projeciocracia; a energocracia; a parapsi-

cocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei da anticonflitividade; a lei da auteducação evolutiva permanente; as 

leis da Biologia; a lei de causa e efeito inserida nos esforços pessoais; a lei da interdependência 

bioenergética; a lei do maior esforço evolutivo a favor da grupalidade; a lei das afinidades cos-

moéticas. 

Filiologia: a neofilia; a autocriticofilia; a autopesquisofilia; a bibliofilia; a lexicofilia;  

a grafofilia; a tecnofilia; a cognofilia; a adaptaciofilia; a conscienciofilia; a comunicofilia; a ra-

ciocinofilia; a interassistenciofilia; a proexofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a gerontofobia; a raciocinofobia; a cienciofobia; a bibliofobia; a energofo-

bia; a conscienciofobia; a evoluciofobia; a interassistenciofobia. 

Sindromologia: a síndrome de canguru; a síndrome do infantilismo; a síndrome da au-

tovitimização; a síndrome da mediocrização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da 

dispersão consciencial (SDC); a síndrome da alienação. 
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Maniologia: a profilaxia das manias da terceira e da quarta idades; a egomania; a an-

tiquomania; a sofomania; a lipemania; a monomania; a verbomania; a nostomania. 

Mitologia: o mito da eterna juventude; o mito da perfeição; o mito da solidão; o mito do 

jovem ter todo o tempo do mundo. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a convivioteca; a exemploteca; a terapeuticoteca; 

a verbacioteca; a volicioteca; a cosmoeticoteca; a parapedagogoteca. 

Interdisciplinologia: a Temperamentologia; a Interassistenciologia; a Renovaciologia;  

a Conviviologia; a Interaciologia; a Energossomatologia; a Reeducaciologia; a Mentalsomatolo-

gia; a Sociologia; a Taristicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin-cobaia de si mesma; a personalidade marcante; a conscin lúcida; 

o ser desperto; o ser interassistencial; a minipeça interassistencial. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o retomador de tarefa; o intermissivista; o inver-

sor existencial; o conscienciólogo; o ex-presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira (1902–1976); 

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o autor reeducador; o heterorreeducador lúcido; o es-

critor da Conscienciologia; o epicon lúcido; o exemplarista; o verbetólogo; o enciclopedista; o re-

ciclante existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o completista exis-

tencial. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a retomadora de tarefa; a intermissivista; a inver-

sora existencial; a consciencióloga; a educadora Annie Sullivan (1866–1936); a conscienciôme-

tra; a consciencioterapeuta; a autora educadora; a autora reeducadora lúcida; a escritora da Cons-

cienciologia; a epicon lúcida; a exemplarista; a verbetóloga; a enciclopedista; a reciclante exis-

tencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a completista existencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens jovialis; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens paci-

ficus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens amparator; o Homo sapiens proexologus;  

o Homo sapiens sensatus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapi-

ens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sa-

piens maxifraternus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: jovialidade sem idade amadora = a desempenhada instintivamente pela 

consciência jejuna; jovialidade sem idade profissional = a desempenhada tecnicamente; jovialida-

de sem idade avançada = a desempenhada com maturidade lúcida e foco na Interassistenciologia. 

 

Culturologia: a cultura da jovialidade; a cultura da recin; a cultura do bom humor;  

a cultura da neofilia; a cultura universalista; a contracultura dos jovens e longevos aos modis-

mos; a aculturação mentalsomática. 

 

Recursos. Sob a ótica da Assistenciologia, eis, na ordem lógica, 3 recursos disponíveis  

à conscin, quanto ao uso dos trafores pessoais adstritos à jovialidade sem idade: 

1.  Tares. O bom humor assistencial tarístico, com predomínio na Mentalsomatologia, 

esclarecendo o jovem e o idoso. 

2.  Experiência. A jovialidade autêntica, harmônica e amparada na intraconsciencialida-

de, ultrapassando os limites comuns da Gerontologia. 

3.  Acolhimento. A reverberação da jovialidade e amenidade direcionada à Interassis-

tenciologia, anteparo às crises existenciais. 
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Traços. Conforme a Bitraforologia, eis, na ordem alfabética, 10 exemplos de traços for-

tes conjugados estimuladores da jovialidade sem idade: 

01.  Continuísmo e metamotivação. 

02.  Criatividade e proatividade. 

03.  Erudição e finesse. 

04.  Holomaturidade e jovialidade. 

05.  Interassistencialidade e sociabilidade. 

06.  Lucidez e atilamento. 

07.  Modéstia e autoridade moral. 

08.  Preventividade e saúde holossomática. 

09.  Resiliência e produtividade. 

10.  Vivacidade e bom humor. 

 

Atitudes. Sob a ótica da Profilaxiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 14 atitu-

des indicativas da convivialidade sadia, para análise da consciência reaprendiz de si mesma: 

01.  Abertismo. Conceder espaços à coautoria sadia. 

02.  Altruísmo. Pedir menos para si. 

03.  Autoimperdoamento. Acatar e rir dos próprios erros. 

04.  Autossuperação. Comemorar as recins. 

05.  Desapego. Desfazer-se dos bagulhos energéticos. 

06.  Desrepressão. Cantar no chuveiro, mesmo desafinado. 

07.  Devolutiva. Fazer aportes tarísticos. 

08.  Generosidade. Ser generoso(a) na autopensenidade (pensar grande). 

09.  Júbilo. Sentir alegria nas atitudes e realizações. 

10.  Neofilia. Demolir mitos a partir da verbação. 

11.  Paciência. Manter o equilíbrio nas adversidades. 

12.  Prospecção. Ter objetivos úteis e realizáveis. 

13.  Reeducação. Reaprender a apreender no ouvir, ceder, saber calar. 

14.  Trafores. Ampliar os traços fortes. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a jovialidade sem idade, indicados para a expansão das 

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

01.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

02.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

03.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Envelhecimento:  Somatologia;  Neutro. 

05.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Intelectualidade  adolescente:  Parageneticologia;  Homeostático. 

07.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Lição  de  vida:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

13.  Sentido  da  vida:  Holofilosofia;  Homeostático. 

14.  Tédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 
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A  POSTURA  JOVIAL,  INDEPENDENTEMENTE  DA  IDADE,  
QUANDO  VINCADA  AO  TEMPERAMENTO,  REFORÇA  A  DI-
NÂMICA  INTERASSISTENCIAL,  AUTEVOLUTIVA  E  GRUPAL,  
TORNANDO-A  ESPONTÂNEA,  CONTÍNUA  E  INEQUÍVOCA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém postura jovial no comportamento? Ad-

mite a jovialidade sem idade ser instrumento disponível ao autorrevezamento consciencial? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Klein, Gustavo; Eternamente Jovem; AT Revista; Semanário; Edição 32; Ano 1; Seção: capa; 1 enu.; 2 fo-

tos; São Paulo, SP; 10.07.2005; páginas 14 a 16. 
2.  Robbins, John; Saudável aos 100 Anos: Como Aumentar Radicalmente sua Qualidade de Vida em 

qualquer Idade (Healthy at 100); revisores Joana Milli; Héllen Dutra; & Rita Godoy; trad. Bruno Casotti; 324 p.; 5 se-

ções; 18 caps.; 49 enus.; 1 guia de fonte; 5 tabs.; 2 websites; 1 nota; 23 x 16 cm; br.; Editora Fontanar; Rio de Janeiro, 
RJ; 2009; páginas 1 a 323. 

3.  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 157, 262, 914 e 917. 

4.  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 220, 495, 643, 759, 852 e 1099. 

 

L. G. L. 
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J U B I L E U    E V O L U T I V O  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O jubileu evolutivo é a solenidade pública comemorativa do fato culminan-

te da vivência perseverante de atividades libertárias, durante meio século ou 5 décadas ininter-

ruptas de dedicação à fraternidade, pelo conscienciólogo (ou consciencióloga) bem-sucedido, ho-

menageado ou jubilado já vivendo na terceira ou quarta idade intrafísica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo jubileu vem do idioma Latim, jubialeus, “grande festividade judai-

ca de 5  em 5  anos; ano do jubileu”  derivado do idioma Grego  iobelaios, de iobelos, e este do 

idioma Hebraico, yobel, “carneiro”. Apareceu no Século XV. O vocábulo evolutivo procede do 

idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer  de 

desenrolar”. Surgiu em  87 . 

Sinonimologia: 1.  Jubilação evolutiva. 2.  Jubileu parapsíquico. 3.  Jubileu interassis-

tencial. 4.  Jubileu invexológico. 

Neologia. As 3 expressões compostas jubileu evolutivo, minijubileu evolutivo e maxi-

jubileu evolutivo são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Jubilação convencional; jubileu convencional. 2.  Jubileu escolar.  

3.  Vida humana antiparapsíquica. 4.  Vida humana antiassistencial. 5.  Anonimato. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopen-

senidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: o jubileu evolutivo; o jubileu interassistencial; o jubileu da dupla evolutiva;  

o jubileu profissional convencional; o jubileu em cargo público; o jubileu escolar, a maior, do do-

cente; o jubileu escolar, a menor, do estudante; a jubilação evolutiva; as 5 décadas de invexibili-

dade; a Cosmoeticologia vivida; a policarmalidade; as prioridades evolutivas; a invéxis; a tares;  

a interassistencialidade; as gescons; a tenepes; o compléxis; a maximoréxis; os megadesafios da 

Conscienciologia. 

 

Parafatologia: o jubileu parapsíquico; o jubileu ofiexológico; as 5 décadas de tenepes-

sismo; as 5 décadas de ofiexialidade; as 5 décadas de paraperceptibilidade; as 5 décadas de des-

perticidade; o macrossoma; os autorrevezamentos multiexistenciais; o megacurrículo evolutivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da proéxis. 

Enumerologia: o ar de festa; o dia de gala; o traje a rigor; o carro alegórico; os fogos de 

artifício; a festa aniversária; a conclusão da etapa. 

Holotecologia: a jubilacioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Ofiexologia; a Prospectiva Cosmoética; a Inte-

rassistenciologia; a Parapercepciologia; a Invexologia; a Parapedagogiologia; a Evoluciologia;  

a Serenologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin sensitiva jubilada; o ser desperto jubilado. 

 

Masculinologia: o inversor existencial; o inversor existencial jubilado; o tenepessista ju-

bilado; o evoluciólogo jubilado; o Serenão jubilado. 

 

Femininologia: a musa científica; a inversora existencial; a inversora existencial jubila-

da; a tenepessista jubilada; a evolucióloga jubilada; a Serenona jubilada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens jubilatus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens 

completista; o Homo sapiens maxijubilatus; o Homo sapiens libertarius; o Homo sapiens tene-

pessista; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minijubileu evolutivo = o cinquentenário da invexibilidade da conscin 

inversora; maxijubileu evolutivo = o cinquentenário da desperticidade da conscin desassediada 

permanente total (ser desperto). 

 

Culturologia: a Cultura específica da Parajubilaciologia. 

Originalidade. Sob a ótica da Evoluciologia, o jubileu evolutivo é comemoração digna, 

cosmoética e completamente original neste Planeta (Ano-base: 2006). 

Significação. Tendo em vista a Holomaturologia, a jubilação evolutiva, nesta dimensão 

existencial, significa meio século de constância, perseverança, dedicação e até abnegação silen-

ciosas, dedicadas às tarefas libertárias e ininterruptas a favor das consciências. 

Conquista. No contexto da Proexologia, o jubileu evolutivo pode representar a conquis-

ta merecida do compléxis e da maximoréxis por parte da conscin lúcida quanto à inteligência evo-

lutiva (IE), à policarmalidade e às prioridades inteligentes. 

Anonimato. De acordo com a Para-Historiologia, muitas consciências intrafísicas pas-

saram, racionalmente, pela jubilação evolutiva, discreta, sigilosa ou no silêncio do anonimato, no-

tadamente evoluciólogos e Serenões, sem receber a jubilação pública dos amigos humanos e dos 

inúmeros assistidos intrafísicos, até mesmo no longo período histórico anterior à cunhagem do 

vocábulo jubileu. Tal fato evidencia ser o anonimato antônimo exato do jubileu evolutivo. 

 

Taxologia. Dentro do universo da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 5 categorias de jubileus evolutivos básicos na vida humana: 

1.  Jubileu da desperticidade. 

2.  Jubileu da interassistencialidade. 

3.  Jubileu da invexibilidade. 

4.  Jubileu da ofiexialidade. 

5.  Jubileu da paraperceptibilidade. 

 

Autorrevezamentos. Segundo a Experimentologia, dentre as consequências positivas  

e evidentes da jubilação evolutiva na vida humana, destaca-se a conquista de algum tipo de ma-

crossoma, na próxima internação intrafísica, a fim de a conscin, minipeça de Maximecanismo 

Multidimensional Interassistencial; potencializar a tarefa do esclarecimento e as megagestações 

conscienciais, em várias existências consecutivas (Seriexologia), à frente, dedicadas à policarma-

lidade, por intermédio dos autorrevezamentos multiexistenciais autoconscientes. 

 

Exemplarismo. Na análise da Conscienciometrologia, o jubileu evolutivo é a demons-

tração cabal, incontestável, da vivência complexa, mas também da exequibilidade do princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP), compondo os múltiplos trafores do perfil da conscin jubilada, por 
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exemplo, aquelas condições pessoais derivadas destas 20 matérias ou disciplinas, dispostas na 

ordem alfabética: 

01.  Autodisciplinologia: a autorganização comportamental. 

02.  Coerenciologia: a conexão entre a vida intra e extraconsciencial. 

03.  Conviviologia: a existência, ao mesmo tempo, com conscins e consciexes. 

04.  Cosmovisiologia: o abertismo consciencial mais amplo. 

05.  Criteriologia: a cosmoeticidade pessoal nas condutas mais díspares. 

06.  Cronologia: o domínio do fator tempo da Cronêmica. 

07.  Determinologia: o primado da autoperseverança sem corrupções. 

08.  Discernimentologia: a sabedoria das escolhas mais justas. 

09.  Gerontologia: a Geriatria na sobrevivência digna e lúcida. 

10.  Grupocarmologia: as concessões ultrapassando as exigências. 

11.  Holomaturologia: a hiperacuidade em ação na megafraternidade. 

12.  Intencionologia: a lisura do megafoco intraconsciencial. 

13.  Intrafisicologia: o domínio da consciência sobre a matéria. 

14.  Mesologia: a coexistência pacífica perante a Ecologia. 

15.  Ortopensenologia: a incorruptibilidade pessoal invariável. 

16.  Parapercepciologia: a sinalética energética e parapsíquica pessoal. 

17.  Presenciologia: a força presencial ativa equilibrando os holopensenes. 

18.  Teaticologia: o predomínio da experiência pessoal sobre as teorias. 

19.  Verbaciologia: a autovivência abrindo o caminho para o verbo. 

20.  Voliciologia: a vontade como sendo o maior poder da consciência. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o jubileu evolutivo, indicados para expansão das aborda-

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

1.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

3.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

4.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

5.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

6.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

7.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

O  JUBILEU  EVOLUTIVO  COROA  OS  MÚLTIPLOS  DESA-
FIOS  TEÁTICOS  DAS  TÉCNICAS  DA  CONSCIENCIOLOGIA,  

SENDO  MEGAMETA  INTRAFÍSICA,  DE  LONGO  PRAZO,  
PARA  OS  EX-ALUNOS  DOS  CURSOS  INTERMISSIVOS. 

 

Questionologia. Você, nesta existência humana, é candidato (ou candidata) a alguma ca-

tegoria de jubileu evolutivo? Em qual área? 
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J Ú B I L O    C O S M O É T I C O  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O júbilo cosmoético é o estado, ato ou efeito de exultar em função da ho-

meostase cosmoética, autoconsciente, do microuniverso da conscin lúcida em dia com os próprios 

deveres na condição de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo júbilo vem do idioma Latim, jubilum, “j bilo; gritos de alegria”. 

Surgiu no Século XVI. A palavra cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; 

mundo; universo”. Apareceu em  56 . O elemento de composição cosmo provém do mesmo idio-

ma Grego, kósmos. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética procede do 

idioma Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da Filosofia que estuda a moral”  e este do idio-

ma Grego, éthikós. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Júbilo evolutivo. 02.  Regozijo cosmoético. 03.  Regozijo evolutivo. 

04.  Alegria pessoal; aprazimento sadio; autossatisfação; comprazimento natural; contentamento 

pessoal; felicidade intraconsciencial. 05.  Exultação evolutiva. 06.  Exultação benigna; exultação 

cosmoética. 07.  Euforia intrafísica; euforin; megaeuforização. 08.  Primener. 09.  Cipriene. 10.  

Antimelancolia intrafísica. 

Neologia. As 3 expressões compostas júbilo cosmoético, júbilo cosmoético tenepessista 

e júbilo cosmoético ofiexista são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 01.  Júbilo anticosmoético. 02.  Entusiasmo antifraterno. 03.  Infelicida-

de intraconsciencial. 04.  Melancolia intrafísica; melin. 05.  Depressão evolutiva. 06.  Abatimento 

existencial; tristeza indefinida. 07.  Luto; soturnidade pessoal. 08.  Atimia. 09.  Atrabílis. 10.  

Schadenfreude. 

Estrangeirismologia: o Recexarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto ao equilíbrio das emocionalidades parapsíquicas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; a autopensenização gra-

tulatória; os ortopensenes; a ortopensenidade; os qualipensenes; a qualipensenidade; a exultação 

evolutiva potencializando positivamente o holopensene intrafísico; a retilinearidade autopensêni-

ca; o translado autoconsciente da exultação evolutiva da comunex avançada para o holopensene 

intrafísico. 

 

Fatologia: o júbilo cosmoético; a exultação cosmoética; a exultação evolutiva; a exulta-

ção evolutiva sadia; a exultação evolutiva interassistencial; a euforin domesticada; a sensação de 

felicidade sadia higienizando o ambiente humano; o contágio do exemplarismo cosmoético 

arrastante; o prazer legítimo; o humor sadio; o ato de acordar habitualmente com bom humor;  

a euforia intrafísica pessoal; a primavera energética; a vitória da Cosmoética jubilosa; o recexo-

grama; a festa íntima; o dia festival. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autorrevezamen-

to consciex-conscin; as autorretrocognições intermissivas sadias; as materializações das euforexes 

pré-ressomáticas nesta dimensão; a euforex contagiante. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o autossinergismo cognitivo. 

Principiologia: o efeito catártico do princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica da tenepes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Efeitologia: a anulação dos efeitos das banalidades. 

Neossinapsologia: as neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo de primaveras energéticas (cipriene). 

Binomiologia: o binômio esforço-satisfação. 

Interaciologia: a interação reciclagem-ludismo. 

Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio Universalismo-al-

truísmo-fraternismo. 

Paradoxologia: a exultação paradoxal. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei básica da megafraternidade interassistencial. 

Filiologia: a neofilia; a cosmofilia. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a psicossomatoteca; a conscienciome-

troteca; a convivioteca; a criativoteca; a heuristicoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Ener-

gossomatologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Desassediologia; a Interassistenciologia;  

a Experimentologia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens effusivus; o Homo sapiens 

cosmoethicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens homeosta-

ticus; o Homo sapiens neophilicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: júbilo cosmoético tenepessista = quando gerado pelas práticas diárias, 

corretas, da tenepes; júbilo cosmoético ofiexista = quando gerado pelas vivências interassisten-

ciais da ofiex pessoal. 

 

Culturologia: a cultura da cosmoeticidade; a cultura da não-violência. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o júbilo cosmoético, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autodisposição:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Efusividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

06.  Melin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

08.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

09.  Satisfação  benévola:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

10.  Técnica  do  trinômio  automotivação-trabalho-lazer:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  EXULTAÇÃO  COSMOÉTICA  É  CONDIÇÃO  ACESSÍVEL 
A  QUALQUER  CONSCIN  DECIDIDA  A  EVOLUIR  CONS-

CIENTEMENTE  QUANDO  MOTIVADA  PARA  AS  TAREFAS  

INTERASSISTENCIAIS  COSMOÉTICAS  OU  POLICÁRMICAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vive, às vezes, o estado da exultação cosmoé-

tica? Tem se esforçado para tal estado tornar-se rotineiro na própria vida? 
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J U I Z    E X I S T E N C I A L  
( H E T E R O C R I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O juiz existencial é a pessoa, objeto ou condição, com vínculo, contiguida-

de ou intimidade na vida da conscin lúcida, capaz de exercer a função de julgar, alertar ou instruir 

para o enriquecimento evolutivo da consecução da programação existencial pessoal (autoproéxis). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo juiz vem do idioma Latim Vulgar, judice, e este do idioma Latim 

Clássico, judex, “aquele que mostra ou diz o direito; que julga; árbitro; conhecedor; apreciador; 

crítico; censor”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo existencial deriva do idioma Latim Tardio, 

existentialis, “existencial”  de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; 

ser; ter exist ncia real”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Julgador existencial. 2.  Juiz evolutivo. 3.  Julgador cosmoético. 

Neologia. As 3 expressões compostas juiz existencial, juiz existencial consciencial e juiz 

existencial objetal são neologismos técnicos da Heterocriticologia. 

Antonimologia: 1.  Realidade distante. 2.  Realidade separada. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Autopriorologia Crítica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da criticidade evolutiva; os lucidopensenes; a lu-

cidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: o juiz existencial; o juiz existencial consciencial; o juiz existencial objetal ou 

instrumental; a arbitragem alheia; o parecer alheio; a opinião dos doutos. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o ajuizamento como sendo a postura fundamental no emprego técnico 

do princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da isenção crítica. 

Tecnologia: a técnica do ajuizamento alheio ou da heterocrítica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Criticologia. 

Efeitologia: os efeitos potencializadores da consciência heterocrítica. 

Ciclologia: o ciclo acriticidade subcerebral–omnicrítica evolutiva cosmoética. 

Binomiologia: o binômio coragem-heterocrítica; o binômio lucidez–autojuízo crítico. 

Interaciologia: a interação crítica-autocrítica-heterocrítica. 

Crescendologia: o crescendo cosmoético autocrítica-heterocrítica; o crescendo hetero-

crítica apurada–CGC vivenciado–heterodesassédio realizado. 

Trinomiologia: o trinômio discernimento-comedimento-sensatez. 

Polinomiologia: o polinômio vivenciar-ajuizar-refletir-definir. 

Antagonismologia: o antagonismo opinião pessoal / opinião alheia; o antagonismo 

precipitação / ajuizamento; o antagonismo opinião / fato; o antagonismo juízo de valor / juízo de 
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fato; o antagonismo autocrítica / autocorrupção; o antagonismo valor real / valor fictício; o an-

tagonismo valor absoluto / valor relativo; o antagonismo juízo de existência (ser) / juízo de valor 

(dever ser); o antagonismo juízo de valor justo / juízo de valor injusto; o antagonismo imparciali-

dade / parcialidade. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na convivialidade. 

Filiologia: a criticofilia. 

Mitologia: a busca da exclusão dos mitos, preconceitos, convencionalismos e dogmas. 

Holotecologia: a pensenoteca; a cognoteca; a criticoteca; a intelectoteca; a mentalsoma-

toteca; a experimentoteca; a ciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Heterocriticologia; a Discernimentologia; a Hermeneuticologia; 

a Pesquisologia; a Cogniciologia; a Criteriologia; a Cosmoeticologia; a Priorologia; a Desassedio-

logia; a Evoluciologia; a Teaticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens heterocriticus; o Homo sa-

piens autojurator; o Homo sapiens autologicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sa-

piens reflexivus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens conscientiocentricus; o Homo sa-

piens intrassomaticus; o Homo sapiens proexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: juiz existencial consciencial = a pessoa ou consciex dotada da função de 

julgar racionalmente alguma realidade relativa à conscin lúcida; juiz existencial objetal = o objeto 

ou instrumento dotado da função de julgar racionalmente alguma realidade relativa à conscin lú-

cida. 

 

Culturologia: a cultura da Heterocriticologia. 
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Taxologia. Sob a ótica da Heterocriticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 

categorias de juízes existenciais, multifacéticos, em geral: 

01.  Acareação interconsciencial cosmoética. 

02.  Acidente de percurso. 

03.  Amigo íntimo: a amizade raríssima. 

04.  Amparador extrafísico: a tenepes. 

05.  Balança pessoal: o instrumento técnico. 

06.  Conscienciograma. 

07.  Consciencioterapeuta. 

08.  Crise de crescimento. 

09.  Doença pessoal. 

10.  Duplista. 

11.  Evoluciólogo. 

12.  Exame de saúde periódico: checkup. 

13.  Imposto de renda: a pessoa física. 

14.  Jurados: o corpo do júri. 

15.  Magistrado: o Poder Judiciário. 

16.  Médico. 

17.  Parente confiável. 

18.  Professor: o preceptor. 

19.  Psicólogo. 

20.  Técnica da conscin-cobaia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o juiz existencial, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Ajuizamento  pessoal:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Antilogismo:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

08.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Crítica  benéfica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

11.  Juízo  de  valor:  Heterocriticologia;  Neutro. 

12.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

13.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Valor  existencial:  Paraxiologia;  Neutro. 

 

O  ESTUDO  EXEGÉTICO  DAS  CATEGORIAS  DOS  JUÍ- 
ZES  EXISTENCIAIS  EXPANDE  A  COSMOVISÃO  DA  ANÁ- 

LISE  HETEROCRÍTICA  DA  CONSCIN  LÚCIDA  QUANTO  
À  PRÓPRIA  EFICÁCIA  NA  CONSECUÇÃO  DA  PROÉXIS. 
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Questionologia. Quais juízes existenciais atuam mais sobre você, leitor ou leitora? Em 

quais áreas de manifestações? 
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J U Í Z O    D E    V A L O R  
( H E T E R O C R I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O juízo de valor é o julgamento através do conceito emitido ou a postura 

avaliativa, o exame, a investigação, o juízo acurado, algo feito por alguém, sobre determinada 

ideia, objeto, fato, fenômeno, realidade, pararrealidade ou consciência, sob análise minuciosa, 

sem compromisso com o ideal da neutralidade cosmoética. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo juízo vem do idioma Latim, judicium, “ação de julgar; of cio de 

juiz; ação judicial; processo; disputa; julgamento; sentença; decisão; tribunal; lugar onde se mi-

nistra a justiça; juízo; parecer; faculdade de julgar; discernimento; recompensa (por ter sido julga-

do digno)”. Surgiu no Século XIII. A palavra valor deriva do idioma Latim Tardio, valore, “va-

lor; importância”. Apareceu no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Juízo normativo. 02.  Juízo de apreciação. 03.  Juízo verde; juízo 

vulgar. 04.  Juízo amador. 05.  Opinião de valor. 06.  Conceito de valor. 07.  Avaliação pessoal. 

08.  Achismo pessoal. 09.  Consciência crítica. 10.  Dissecção analítica; exame minucioso. 

Neologia. As duas expressões compostas juízo de valor amador e juízo de valor profis-

sional são neologismos técnicos da Heterocriticologia. 

Antonimologia: 01.  Juízo de fato. 02.  Juízo de realidade. 03.  Juízo enunciativo.  

04.  Juízo explicativo. 05.  Juízo profissional. 06.  Juízo superior. 07.  Máxima da experiência.  

08.  Regra da experiência. 09.  Antilogismo; ilogicidade; pseudologicidade. 10.  Inabilidade ava-

liativa; inconsciência crítica; juízo inapropriado. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Heterocriticologia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Evitemos juí-

zos apressados. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da criticidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o juízo de valor; o juízo normativo; a avaliação pessoal; a opinião pessoal;  

a autocompetência; a Jurisprudência; o descortino avançado do magistrado; a acareação; o pontei-

ro consciencial; o autodesconfiômetro; o achismo; o autodiscernimento; o senso crítico; o juízo 

claro e sensato; o juízo acurado; o juízo cosmoético; o raciocínio lógico; a razão; a criteriosidade; 

o critério pessoal; o juízo autocrítico; o critério grupal; o critério institucional; a auditoria; o juízo 

heterocrítico; a associação de ideias; o escrutínio pessoal; o exame apreciativo; a neutralidade 

científica; a distinção entre realidades; o senso crítico do valor; a força dos valores; a hierarquia 

dos valores; a escolha do tema da investigação; o juízo de valor na distorção ideológica; a prova; 

o juízo emocional; a evitação das chicanas; a Paraxiologia como sendo a Ciência dos Valores 

Evolutivos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o juízo parapsíqui-

co; o autoparapsiquismo; a sinalética energética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 
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Teoriologia: a teoria do Paradireito; o juízo de valor na seleção dos fatos para formar 

hipóteses e teorias. 

Tecnologia: a técnica da jurisprudência universalista; a técnica do detalhismo; a técni-

ca da Hermenêutica; a técnica da consulta a 50 dicionários; a técnica da ponderação de valores; 

a técnica do debate. 

Voluntariologia: os voluntários do Conselho Internacional de Assistência Jurídica da 

Conscienciologia (CIAJUC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas. 

Efeitologia: os efeitos das heterocríticas. 

Enumerologia: a mais valia ideológica; a mais valia pesquisística; a mais valia analíti-

co-sintética; a mais valia exegética; a mais valia hierárquica; a mais valia parapsíquica; a mais 

valia crítica cosmoética. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação binocular visão cerebral–cosmovisão paracerebral. 

Crescendologia: o crescendo autocrítica cosmoética–heterocrítica cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio energias conscienciais (ECs)–convivialidade–autocognição; 

o trinômio boa vontade–boa intenção–autodiscernimento. 

Polinomiologia: o polinômio informação-avaliação-valoração-decisão. 

Antagonismologia: o antagonismo juízo de valor / juízo de fato; o antagonismo autocrí-

tica / autocorrupção; o antagonismo valor real / valor fictício; o antagonismo valor absoluto 

/ valor relativo; o antagonismo juízo de existência (ser) / juízo de valor (dever ser); o antagonis-

mo juízo de valor justo / juízo de valor injusto; o antagonismo imparcialidade / parcialidade. 

Paradoxologia: o paradoxo autoimagem-heteroimagem. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: as leis do Direito Moderno. 

Filiologia: a neofilia. 

Fobiologia: a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome do papagaio; a síndrome do 

vazio conceitual. 

Holotecologia: a direitoteca; a metodoteca; a taxoteca; a criticoteca; a analiticoteca;  

a mentalsomatoteca; a argumentoteca. 

Interdisciplinologia: a Heterocriticologia; a Autocriteriologia; a Holomaturologia;  

a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Experimentologia; a Analiticologia; a Hermeneuticolo-

gia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a equipe avaliadora; o corpo de fiscais; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o juiz; o interventor. 

 

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

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

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a juíza; a interven-

tora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens 

analyticus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens polycarmicus; o Homo sapiens pa-

radireitologus; o Homo sapiens sapientior. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: juízo de valor amador = a avaliação precária feita no primeiro contato 

com o objeto analisado; juízo de valor profissional = a avaliação ponderada feita a partir da 

convivência diária com o objeto sob análise por largo tempo. 

 

Culturologia: a cultura democrática sem censuras; o juízo de valor na função social do 

cientista da cultura. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o juízo de valor, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Antidogmática:  Comunicologia;  Homeostático. 

03.  Antilogismo:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Crítica  benéfica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

08.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

10.  Valor  existencial:  Paraxiologia;  Neutro. 

 

OS  JUÍZOS  DE  VALOR  PESSOAIS  DETERMINAM 
AS  ESCOLHAS,  AS  PREFERÊNCIAS,  OS  FAVORITIS- 

MOS,  AS  COMPANHIAS  E  OS  VIESES  DOS  CAMINHOS 
EVOLUTIVOS  DA  CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem consciência da qualidade dos próprios juízos 

de valor? Você estrutura os juízos de valor por instinto ou refletidamente? 
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J U L G A M E N T O    D E    N U R E M B E R G  
( P A R A D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O Julgamento de Nuremberg é a instauração do Tribunal Militar Interna-

cional (TMI) realizado por iniciativa dos países aliados para processar os líderes políticos, 

militares e da economia da Alemanha Nazista, por crimes de guerra, contra a paz e contra a Hu-

manidade, realizado no Palácio da Justiça de Nuremberg, entre 20 de novembro de 1945 e 1
o
 de 

outubro de 1946. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo julgamento vem do idioma Latim, judicare, “julgar”  formado por 

jus, “lei; direito”  e dicere, “dizer; falar”. Surgiu no Século XIV. O nome Nuremberg é a tradução 

do idioma Alemão da cidade de Nürnberg. 

Sinonimologia: 1.  Processo Judicial de Guerra de Nuremberg. 2.  Tribunal Militar In-

ternacional vs. Hermann Göring et al. 3.  Tribunal de Nuremberg. 4.  Julgamento dos crimes na-

zistas em Nuremberg. 

Neologia. As duas expressões compostas efeito imediato do Julgamento de Nuremberg  

e efeito mediato do Julgamento de Nuremberg são neologismos técnicos da Paradireitologia. 

Antonimologia: 1.  Tribunal Militar Americano. 2.  Julgamento de Auschwitz. 3.  Julga-

mento de Tóquio. 4.  Julgamento de Adolf Eichmann. 

Estrangeirismologia: o uso do tribunal do júri Schwurgericht pelos aliados; a denomi-

nação inglesa International Military Tribunal; a obediência ao Führerbefehl; os Reichsparteitage 

do partido nazista em Nuremberg; o jornal racista Stürmer; o Anschluss da Áustria; a expressão 

Siegerjustiz; os Mitläufer não processados; o movimento Entnazifizierung pós-guerra. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Cosmoeticologia Conviviológica. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Genocídio: mega-

mal absoluto. 

Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Não devemos esquecer nunca que os 

parâmetros pelos quais julgamos hoje estes acusados são os parâmetros pelos quais a história 

nos julgará amanhã. Passar a estes acusados um cálice envenenado é pôr esse cálice em nossos 

próprios lábios também. Devemos fazer esta tarefa com tal imparcialidade e integridade intelec-

tual que a posterioridade possa elogiar este julgamento por ter alcançado as aspirações da hu-

manidade de que se faça justiça (Robert H. Jackson, 1892–1954). 

Ortopensatologia: – “Direitos. O Direito existe para frear os instintos naturais, ainda 

remanescentes, no Homem Primata. O Paradireito existe para ampliar a cosmovisão cosmoética 

e evolutiva das consciências lúcidas”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autorresponsabilização; o holopensene pessoal 

histórico; os baratropensenes; a baratropensenidade; o holopensene do medo durante a Segunda 

Guerra Mundial; o holopensene da subjugação; o holopensene da vitimização; o holopensene do 

país interpretado enquanto padrão intimidador; a autopensenidade para-histórica; a pensenidade 

madura possibilitando o acesso holomnemônico; os biografopensenes; a biografopensenidade;  

a autopensenização carregada no pen; o holopensene pessoal da autorreflexão; os reciclopense-

nes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a pensenização autodesassediante; 

o holopensene apaziguador; os locais vinculados ao holopensene do Paradireito. 

 

Fatologia: o Julgamento de Nuremberg; a cidade símbolo Nuremberg da legislação ra-

cial e dos comícios do partido nazista; a capitulação incondicional do exército alemão ante as for-
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ças aliadas; o megacontecimento histórico recente do Holocausto; a cidade velha de Nuremberg 

destruída; o ato constitutivo do TMI assinado em 8 de agosto de 1945 pelos Estados Unidos da 

América, União Soviética, Grã-Bretanha e França; o tribunal ad hoc; a preparação da lista dos 

acusados; o banco dos 21 réus; a alegação de crime de conspiração; a guerra de agressão; os 

crimes contra a paz; os crimes de guerra; a violação de leis de guerra; o assassinato, os maus- 

-tratos e a deportação para trabalhos forçados da população civil nos territórios ocupados e dos 

prisioneiros de guerra; a execução de reféns; a pilhagem de bens públicos e privados; a destruição 

de cidades; o extermínio de pessoas por motivos políticos, religiosos e raciais; o desafio da pro-

motoria americana de documentar acontecimentos inacreditáveis através de evidências credíveis; 

os registros meticulosos da burocracia nazista; o pacto Kellogg-Briand de 1928; o impacto da 

apresentação do registro filmográfico dos campos de concentração; a descrição das  testemunhas 

dos crimes em Auschwitz e Ravensbruck; as 33 testemunhas de acusação; as 61 testemunhas de 

defesa; a introdução do termo genocídio; o testemunho inesperado do marechal de campo 

Friedrich Paulus (1890–1957); o massacre de Katyn; o militarismo alemão; a indústria bélica 

Krupp; as diferenças nos procedimentos judiciais entre o sistema anglo-americano e o europeu;  

a escolha dos advogados da defesa pelos réus; as declarações dos acusados ante o tribunal e a opi-

nião pública; os 8 juízes representando os 4 países aliados; o pronunciamento do veredito; as 12 

condenações à morte por enforcamento; as condenações a 10, 15 e 20 anos de prisão; os  

3 réus absolvidos; a condenação in absentia; a sentença considerando criminosas 4 organizações 

nazistas; a aparente impunidade; os 2 suicídios na prisão; o psicólogo americano Gustave Mark 

Gilbert (1911–1977) acompanhando os réus na prisão; o papel e a influência da cobertura da im-

prensa mundial na formação da opinião pública; os 350 tradutores e intérpretes; o desinteresse da 

população alemã no tribunal; os 12 processos de guerra de Nuremberg no Tribunal Militar 

Americano, entre 1946 e 1948; os documentos do TMI armazenados no Palácio da Paz em Haia; 

o TMI sendo instituição à frente do próprio tempo; o plano Marshall; a rua dos Direitos Huma-

nos; a proposição da Organização das Nações Unidas (ONU) em manter a paz e a segurança in-

ternacional. 

 

Parafatologia: o estado vibracional (EV) enquanto instrumento para manter a lucidez 

durante a autopesquisa;  a reurbanização extrafísica decorrente dos eventos do holocausto nazista; 

o acompanhamento das vítimas do holocausto por amparadores extrafísicos especializados; a in-

compreensão do mecanismo multidimensional evolutivo de causa e efeito da suposta vítima;  

a condição pós-dessomática; o desejo de vingança da consciex; o resgate extrafísico por equipex 

especializada; a fraternidade  da equipe extrafísica de resgate para com os traumatizados da guer-

ra; a estadia em comunidade extrafísica de convalescência; a necessidade da tacon na situação 

emergencial da consciex; a importância da tares para iniciar o processo de autocura da consciex 

resgatada; a excursão extrafísica para o palco intrafísico na condição de consciex em convales-

cência; a aula extrafísica de Paradireito simultânea à ocorrência do julgamento intrafísico;  

o Curso Intermissivo (CI); a ressoma subsequente na Parageografia da vida anterior; o local da 

ressoma servindo de prolongamento da convalescência extrafísica; o ambiente paraterapêutico;  

a autopesquisa multidimensional e seriexológica; o processo da reurbanização extrafísica 

explicando os fatos e parafatos vivenciados; a reinterpretação homeostática do trauma por parte 

da consciex, agora lúcida; a dupla evolutiva (DE) enquanto suporte afetivo durante a autoconfron-

tação seriexológica; as reconciliações extrafísicas através da tarefa energética pessoal (tenepes) na 

Parageografia da Alemanha; a parapercepção de padrão energético homeostático da sala 600 do 

Palácio da Justiça em Nuremberg; as conexões com a equipe extrafísica de amparadores especia-

lizados no Paradireito; a leitura das energias do local permitindo ao pesquisador-visitante extrair 

informações transmitidas pela equipex; os postos avançados de dimensões extrafísicas evoluídas 

infiltradas na dimensão intrafísica; a transmissão de padrões energéticos pacíficos; o planejamen-

to e a consecução da proéxis do Serenão Reurbanizador no Sul da Alemanha. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ignorância-belicosidade; o sinergismo patológico da 

grupalidade imatura; o sinergismo autocriticidade-heterocriticidade. 

Principiologia: o Führerprinzip (o princípio do Führer); os princípios de Nuremberg;  

o princípio de talião; a ausência do princípio da descrença (PD); o princípio da responsabilidade 

evolutiva; o princípio de aprender com os erros; o princípio do equilíbrio universal. 

Codigologia: a falta de qualquer indício do código grupal de Cosmoética (CGC) nas 

organizações nazistas; o código de Nuremberg. 

Teoriologia: as teorias anticosmoéticas nazistas ainda em uso por neonazistas; a teoria 

da interprisão grupocármica; a teoria da reurbanização extrafísica. 

Tecnologia: a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica da audição de música ho-

meostática auxiliando na higienização de ambientes. 

Voluntariologia: os voluntários da fundação Auschwitz contribuindo para a reconcilia-

ção entre países e povos; o voluntariado conscienciológico propulsor da reciclagem antibelicista. 

Laboratoriologia: a docência itinerante ao modo de o laboratório conscienciológico. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Pararreur-

banologia; o Colégio Invisível da Pacifismologia. 

Efeitologia: os efeitos intraconscienciais pacificadores decorrentes da interação com as 

energias de ambientes pró-paz. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da pesquisa exaustiva pró-evolutiva. 

Ciclologia: o ciclo pesquisar-escrever-publicar; o ciclo sementeira intrafísica–colheita 

extrafísica; o ciclo passado-presente-futuro. 

Binomiologia: o binômio assistente-assistido; o binômio pesquisa paradireitológica–re-

ciclagem intraconsciencial. 

Interaciologia: a interação subjugado-ditador; a interação cérebro-paracérebro; a inte-

ração reurbanização extrafísica–pacificação global. 

Crescendologia: o crescendo Planeta Hospital–Planeta Escola; o crescendo aporte-re-

tribuição; o crescendo bairrismo-nacionalismo-Universalismo. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento–orientação–encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio agressão-vítima-algoz-julgamento-punição. 

Politicologia: o Paradireito aplicado; a necessidade da cosmoeticocracia. 

Legislogia: as leis raciais de Nuremberg; as leis da Cosmoética; a lei da economia de 

males. 

Filiologia: a reeducaciofilia; a evoluciofilia; a serenofilia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Mitologia: a quebra do mito da promoção da guerra ser direito nacional. 

Holotecologia: a belicosoteca; a patopensenoteca; a geografoteca; a paradireitoteca;  

a criticoteca; a reurbanoteca; a psicoteca. 

Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Criminologia; a Psicopatologia; a Parapatolo-

gia; a Parapoliticologia; a Conflitologia; a Autoparaprocedenciologia; a Conviviologia; a Pararre-

urbanologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a consréu demagoga; a consbel poderosa; a consréu 

transmigrável; a consréu transmigrada; a consciex órfã; a conscin reciclante do temperamento 

bélico; a conscin paradireitóloga; a consciex paradireitóloga; a consciex amparadora; a minipeça 

interassistencial; a consciex orientadora evolutiva. 

 

Masculinologia: o amparador intrafísico; o exemplarista; o juiz inglês Geoffrey Lawren-

ce (1880–1971); o juiz estadunidense Francis Biddle (1886–1968); o juiz francês Henri Donnedi-

eu des Vabres (1880–1952); o juiz russo Iona Nikitschenko (1895–1967). 
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Femininologia: a amparadora intrafísica; a exemplarista; a testemunha francesa Marie- 

-Claude Vaillant-Coutourier (1912–1996); a Serenona Monja. 

 

Hominologia: o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo 

sapiens pacificator; o Homo sapiens diplomaticus; o Homo sapiens antiviolentus; o Homo sa-

piens gruppalis; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: efeito imediato do Julgamento de Nuremberg = a conscientização da po-

pulação mundial das atrocidades ocorridas por meio das evidências veiculadas pela mídia; efeito 

mediato do Julgamento de Nuremberg = a ampliação das leis internacionais pelas Nações Unidas,  

a partir de caso precedente, abrindo caminho para o estabelecimento do Tribunal Penal Interna-

cional, em Haia, no ano de 2002. 

 

Culturologia: a cultura da repressão emocional; a cultura do belicismo; a cultura da 

mediação; a cultura da profilaxia da violência; a cultura da convivialidade pacífica. 

 

Criticologia. Eis, em ordem alfabética, 8 críticas levantadas em relação ao Julgamento 

de Nuremberg: 

1.  Competência. A petição trazida pela defesa, no início do processo, contestando  

a competência do tribunal e alegando ausência de base no Direito Internacional. 

2.  Desvantagem. Os advogados da defesa se queixaram de não terem tido as mesmas 

condições da promotoria, nem tempo suficiente, para encontrar e preparar o material com provas 

exoneradoras da responsabilidade dos réus. 

3.  Escolha. A consideração da opinião do promotor-chefe, pelo presidente estaduniden-

se, na escolha do juiz do tribunal. 

4.  Estatuto. Tanto o promotor-chefe americano, quanto o juiz soviético,  trabalharam na 

redação do estatuto do TMI. 

5.  Ex-post-facto. A lei formulada posterior aos fatos, com efeitos retroativos. 

6.  Nullum crimen, nulla poena sine lege. O argumento embasado no princípio: – “Não 

há crime sem lei anterior definindo-o, não há pena sem prévia prescrição legal”. 

7.  Tu quoque. Os advogados usaram a argumentação tu quoque (você também) na defe-

sa dos réus, alegando terem os aliados cometido atos similares aos perpetrados pelos líderes na-

zistas. 

8.  Vencedores. Os vencedores julgam os vencidos de acordo com estatutos criados por 

eles mesmos. 

 

Historiologia. Eis, por exemplo, em ordem sequencial dos fatos, 11 aspectos históricos 

envolvidos no julgamento de Nuremberg: 

01.  Critérios. Os historiadores usaram, e usam, critérios diferentes dos aplicados pelos 

juristas para avaliar o julgamento. 

02.  Investigação. O TMI não foi simples investigação forense. Em 1945, a lista de pes-

soas procuradas pela comissão de crimes de guerra somava 1 milhão. 

03.  Viabilização. Destaca-se o papel e os esforços dos americanos para viabilizar o pro-

cesso nos moldes ocorridos na delicada conjectura geopolítica da época. 

04.  Justiça. Enquanto a União Soviética insistia em vingança, pela destruição do territó-

rio e as milhões de mortes, o presidente estadunidense queria evitar linchamentos, tribunais 

sumários para execuções em massa e a farsa judicial. 

05.  Contraposição. O juiz da então União Soviética, indicando ser marionetado pelo 

ditador do país, manifestava-se em contraposição ao juiz independente de nação democrática, 

julgando de acordo com os fatos, as evidências e a própria consciência. 
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06.  Isenção. O processo mostrou a intenção dos aliados de não culpar a população ale-

mã, no todo (Kollektivschuld – culpa coletiva), pelos crimes cometidos. 

07.  Destaque. Vale salientar o discurso inaugural, em 21 de novembro de 1945, do pro-

motor-chefe estadunidense. 

08.  Objetivo. A partir do TMI, o objetivo, alcançado, era abrir o precedente para estabe-

lecer leis e acordos internacionais futuros. 

09.  Responsabilidade. Pela primeira vez na História, políticos precisaram assumir res-

ponsabilidade individual pelos atos de guerra. 

10.  “Nunca mais”. O lema “Nunca mais!” traduzia a atmosfera reinante entre as consci-

ências envolvidas no processo, representando a vontade de impedir a repetição dos atos cometi-

dos na 2ª Guerra Mundial. 

11.  Assunção do passado. A Alemanha teve, e ainda tem, dificuldade de lidar com este 

capítulo do passado recente, evidenciada pelo fato de o centro de exposição do Julgamento de 

Nuremberg ter sido inaugurado apenas em 2010. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o Julgamento de Nuremberg, indicados para a expansão 

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

01. Auschwitz:  Megaparapatologia;  Nosográfico. 

02. Desbarbarização  da  Humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

03. Hipocrisia  política:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04. Holopensene  perversor:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

05. Impulso  desumano:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06. Legislogia:  Direitologia;  Homeostático. 

07. Lei  Suprema:  Politicologia;  Homeostático. 

08. Megachoque  consciencial  regressivo:  Autosseriexologia;  Nosográfico. 

09. Megacontecimento  histórico:  Historiologia;  Neutro. 

10. Palácio  da  paz:  Paciologia;  Homeostático. 

11. Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12. Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13. Princípio  da  restauração  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14. Sede  de  poder:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

15. Truculência:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  JULGAMENTO  DE  NUREMBERG  ATENDE  O  SENSO 
DE  JUSTIÇA  ANTE  CRIMES  CONTRA  A  HUMANIDADE,  

FAVORECENDO  AS  RECOMPOSIÇÕES  GRUPOCÁRMICAS 
E  ACELERANDO  A  REURBEX  EM  CURSO  NO  PLANETA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre as consequências nefastas da  

2ª Guerra Mundial e do Nacional-Socialismo? Considera a importância de movimentos pró- 

-reurbanização planetária ao modo do Julgamento de Nuremberg? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  O Julgamento de Nuremberg. Título Original: Nuremberg. País: Canadá; & EUA. Data: 2000. Duração: 

169 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Não informado. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Por-

tuguês (em DVD). Direção: Yves Simoneau. Elenco: Alec Baldwin; Brian Cox; Christopher Plummer; Jill Hennessy; 
Christopher Heyerdahl; Roger Dunn; David Mcllwraith; Christophe Shyer; & Hrothgar Mathews. Produção: Bernard  
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F. Conners; Gerald W. Abrams; Alec Baldwin; Jonathan Cornick; Suzanne Girard; & Peter Sussman. Desenho de Produ-

ção: Guy Lalande. Direção de Arte: Jean Babin; Réal Proulx; & Marc Ricard. Roteiro: Joseph E. Persico; & David W. 

Rintels. Fotografia: Alain Dostie. Música: Richard Grégoire. Montagem: Yves Langlois. Cenografia: Frances Calder. 
Figurino: Mario Davignon. Efeitos Especiais: Martin Oberlander; Christian Rivest; Pavel Sagner; Dana H. Suddath;  

& Antonio Vidosa. Companhia: Alliance Atlantis Communications; British American Entertainment; Canadian Televi-

sion; Cypress Films; & Les Productions La Fête. Sinopse: Após o final da Segunda Guerra Mundial, os países aliados reu-
niram-se em Nuremberg, na Alemanha, para decidir o destino de oficiais nazistas, entre eles o notório Hermann Goering, 

julgados por bárbaros crimes cometidos nos campos de concentração em nome do III Reich. Tendo os ombros pesados pe-

la responsabilidade, o promotor Robert Jackson questiona os direitos dos acusados. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

01.  Betz, Christmeier, Schmidt; Memorium Juicios de Núremberg - La exposicición – Una sinopsis; Mu-

seen der Stadt Nürnberg; 24 p.; 28 x 29 cm; Nürnberg, Alemanha; 2011; páginas 1 a 24. 
02.  Gilbert, Gustave Mark; Nürnberger Tagebuch; 456 p.; 10,8 x 17,8 cm; Fischer Bücherei; Frankfurt, Ale-

manha; 1962; páginas 9 a 451. 

03.  Heydecker, Joe; & Leeb, Johannes; Der Nürnberger Prozess; 587 p.; 21 x 30,5 cm; Büchergilde Guten-
berg; Frankfurt, Alemanha; 1979; páginas 9 a 526. 

04.  Jarrow, Gail; & Robert H. Jackson; 128 p.; 19,8 x 24,5 cm; Calkins Creek; Honesdale, Pennsylvania, Es-

tados Unidos; 2008; páginas 9 a 113. 
05.  Smith, Bradley; Der Jahrhundert-Prozeß. Die Motive der Richter von Nürnberg – Anatomie einer Ur-

teilsfindung; 380 p.; 12,5 x 18,8 cm; Fischer Taschenbuch Verlag; Frankfurt, Alemanha; 1979; páginas 7 a 331. 

06.  Täubrich, Schmidt; Memorium Nürnberger Prozesse – Die Ausstellung; Museen der Stadt Nürnberg; 
144 p.; 28 x 29 cm; Nürnberg, Alemanha; 2011; páginas 4 a 140. 

07.  Taylor, Telford; Die Nürnberger Prozesse. Hintergründe, Analysen und Erkenntnisse aus heutiger 

Sicht; 800 p.; 13,9 x 21,0 cm; Wilhelm Heyne Verlag; München, Alemanha; 1992; páginas 9 a 741. 
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 ceno-
grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 101 a 104, 314, 407 e 457. 
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.; 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 235 a 255, 

315, 535 a 543 e 784 a 787. 

10.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  
1 e 2 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6476 

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 478, 533, 750  
e 961. 

 

A. C. V. 
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JURI SCO NS 
( P A R A D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A JURISCONS – Associação Internacional de Paradireitologia é a Institui-

ção Conscienciocêntrica (IC), interassistencial, multidimensional e universalista, de natureza ci-

entífica, educacional e cultural, político-apartidária, dedicada à pesquisa, ao ensino, ao desenvol-

vimento, à expansão, à consolidação e à divulgação da neociência Paradireitologia, especialidade 

da Conscienciologia, constituída na forma de associação civil sem finalidade econômica, fundada 

em 25 de abril de 2015, com sede na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil.  

Tematologia. Tema central homeostático.  

Etimologia. O elemento de composição jur provém do idioma Latim, juris, “direito; jus-

tiça”. O vocábulo consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de al-

guma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; senso  ntimo”  e este do verbo 

conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.  

Sinonimologia: 01.  IC da Paradireitologia. 02.  Instituição Conscienciocêntrica do Pa-

radireito. 03.  Instituição Conscienciocêntrica de paradireitólogos. 04.  Instituição multidimensio-

nal da Paradireitologia. 05.  Instituição paradireitológica. 06.  Escola de Mediação Paradireitoló-

gica. 07.  Escola de Paradiplomacia Cósmica. 08.  Central Intrafísica da Paradireitologia. 09.  Ins-

tituição de Direito Multidimensional. 10.  Instituição Conscienciocêntrica de interassistência pa-

rajurídica. 

Neologia. A sigla JURISCONS e as duas expressões compostas JURISCONS novata  

e JURISCONS vindoura são neologismos técnicos da Paradireitologia.  

Antonimologia: 1.  Instituição de advogados. 2.  Instituição de jurisconsultos. 3.  Insti-

tuição de Direito. 4.  Câmara de Mediação e Arbitragem. 5.  Academia Jurídica. 6.  Banca de Ad-

vogados. 7.  Empresa de consultoria jurídica. 

Estrangeirismologia: o tour de force na realização das diversas tarefas interassistenci-

ais; a apex mentis; o Reconciliarium; os glimpses de retroegos jurídicos, políticos e diplomáticos;  

o house organ Continuum; a tares paradireitológica indoors e outdoors; o work in progress. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à vivência da parajustiça plena. 

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

dinamizador evolutivo. Paradireitologia: Megalegislogia Suprema. Paradireitologia: superdis-

cernimento multidimensional.  

Citaciologia: – Ubi homo ibi societas, ubi societas, ibi jus (Onde está o homem, há so-

ciedade; onde há sociedade, há direito; Eneo Domitius Ulpianus, 150–228).  

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

1.  “Paradireito. Tomar conhecimento quanto ao Paradireito é fácil. Vivenciar, experi-

mentar e exemplificar o Paradireito é outra condição mais problemática”. 

2.  “Paradireitologia. A Paradireitologia é a Ciência Cosmoética colocada como medi-

adora entre a consciência e o Cosmos”. 

3.  “Paradireitólogo. Obviamente, a consciência paradireitóloga não precisa ser gradu-

ada em Direito. Há princípios paradireitológicos ínsitos nas consciências, em múltiplas áreas de 

atividade, refluindo de existências humanas pretéritas. A consciência paradireitóloga dedica-se  

à harmonização dos princípios conscienciais e objetiva a própria pacificação íntima a todos, a par-

tir da manutenção de ambientes homeostáticos, anticonflitivos e ortopensênicos”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Harmoniologia; o holopensene pessoal da equi-

dade; o holopensene pessoal do respeito interconsciencial; o holopensene pessoal da intercoopera-
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ção; os grupopensenes; a grupopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmopense-

nes; a cosmopensenidade; a pensenidade íntegra, justa e reta advinda pelo estudo e vivência do 

Paradireito; o materpensene paradireitológico; a autojurisprudência ortopensênica; o holopensene 

do Cosmismo vivido; o holopensene da Paradiplomacia aplicada; o holopensene dos evoluciólo-

gos; o holopensene das comunexes evoluídas; o holopensene interassistencial paradireitológico;  

a reurbanização do holopensene jurídico; as reciclagens auto e grupopensênicas sobre o Direito  

e a Justiça; o holopensene do Estado Mundial Cosmoético; os megapensenes resultantes do enten-

dimento vivenciado da justiça plena. 

 

Fatologia: a JURISCONS; a oferta ampla e irrestrita de conhecimento claro e consisten-

te sobre os achados pesquisísticos da Paradireitologia; o desenvolvimento da consciência crítica  

e eticamente autônoma; a liberdade para pensar e agir; os projetos e programas de pesquisa, edu-

cação, cultura e assistência social alinhados com os objetivos da instituição; os intercâmbios cien-

tífico, educacional, social, tecnológico e cultural; a construção de ambiente acolhedor, imparcial  

e equânime; a livre manifestação; o livre pensamento; a liberdade de expressão; os posicionamen-

tos resolutivos; a detecção das nuanças da interassistencialidade evoluída; a amplição do entendi-

mento sobre direitos e deveres conscienciais; a transcendência do positivismo da Ciência Jurídica; 

os métodos adequados para solução de conflitos; a reforma dos costumes ultrapassados atravanca-

dores do cumprimento das normas morais; os excessos e as omissões nas áreas de atuação da Ju-

risprudência; a década paradireitológica; as Imersões Laboratoriais; o Fórum da Paradireitolo-

gia; os cursos Acoplamentarium temáticos de Paradireito; a Semana da Paradireitologia; as par-

cerias interinstitucionais; a Dinâmica Parapsíquica Aplicada à Paradireitologia; os Serviços As-

sistenciais Paradireitológicos (SAP); a série de cursos “Te ticas”, fruto da autopesquisa paradi-

reitológica; as atividades em parceria com o Colégio Invisível da Paradireitologia; a gestão por 

processos; a liderança de projetos capacitadora ao epicentrismo interassistencial; o Paradireito 

aplicado à maxiproéxis grupal; o ambiente para recepcionar os egressos de Cursos Intermissivos 

(CIs) mais recentes; a convivialidade pró-evolutiva de líderes erados; a coordenação compartilha-

da das áreas administrativas; a Paradireitologia sendo especialidade fundamental da Consciencio-

logia; a Paradireitologia eleita megaconceito conscienciológico mais relevante para a preparação 

consciente da Pré-Intermissiologia; o bordão Paradireito é para todos chancelando o caráter uni-

versal da Paradireitologia. 

 

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

cons quanto à lucidez parajurídica da consciência; os trabalhos energéticos realizados antes do 

início e ao final das reuniões administrativas; o acesso à parafatuística além da obviedade dos fa-

tos; os atenuantes e os agravantes extrafísicos; os contrafluxos e a pressão extrafísica sinalizando 

a contrariedade dos assediadores à sustentabilidade e à manutenção do trabalho; as sinaléticas 

energoparapsíquicas características do amparo de função específico da Paradireitologia; a Pare-

lencologia presente em atividades e eventos relacionados à Paradireitologia; a condição sine qua 

non do autoparapsiquismo mentalsomático para as pesquisas paradireitológicas; a cosmovisão do 

repertório das paracasuísticas do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o parafenô-

meno da cosmoconsciência; o aumento do autodiscernimento multidimensional consistente com  

o acervo da parajurisprudência pessoal; as parapandectas da autocognição; os megaenigmas da 

Paradireitologia em vigor nas pesquisas mais avançadas da reurbanização extrafísica; os Serenões 

emitindo juízos cosmoéticos e normas evoluídas do Paradireito; a Megajurisprudenciologia Evo-

lutiva; a vigência do Paradireito nas comunexes de alta expressão evolutiva; a explicitação públi-

ca de agradecimento do amparador extrafísico Espartano (Licurgo de Esparta, 800–730 a.e.c.) 

e equipex à fundação da JURISCONS. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo medida certa–medida justa; o sinergismo de talentos in-

dividuais em prol do resultado interassistencial grupal; o sinergismo equipin-equipex; o sinergis-
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mo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o sinergismo ideias avançadas–práticas 

avançadas. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da Cosmoética 

Destrututiva; o princípio interassistencial de o menos doente ajudar o mais doente; os princípios 

do Paradireito embasando a ortoconvivialidade; o princípio da não-violência; a superação defini-

tiva da aplicação do princípio de Talião; o princípio de o Paradireito ter fundamento na vida 

multidimensional das consciências. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto requisito mínimo para  

o voluntariado institucional; o código grupal de Cosmoética (CGC) antecedendo o Estatuto Soci-

al; o código de ética do advogado; os códigos deontológicos profissionais; a reciclagem do códi-

go consagrado; o acesso ao codex subtilissimus pessoal; a reforma do código pessoal vigente;  

a prioridade evolutiva a partir do código de valores pessoais; o código de princípios pessoais ba-

lisando as escolhas existenciais. 

Teoriologia: a teoria da superlotação de advogados; a teoria e a prática da advocacia 

interassistencial; a teoria do vínculo consciencial; a teática do respeito consciencial; a teoria dos 

direitos interconscienciais. 

Tecnologia: a técnica da cosmanálise paradireitológica; a técnica de saber ouvir, saber 

falar, saber calar; a técnica da convivialidade autoconsciente em grupo; as técnicas da comuni-

cação não-violenta; as técnicas das práticas restaurativas; as técnicas autocompositivas de solu-

ção de conflitos; a técnica da mediação interdimensional. 

Voluntariologia: o voluntariado paradireitológico formado por profissionais de diver-

sas áreas; a oportunidade interassistencial para os voluntários da Comunidade Conscienciológica 

Cosmoética Internacional (CCCI) graduados em Direito; os voluntários paradireitólogos; os vo-

luntários da JURISCONS conselheiros e consultores do Conselho Internacional de Assistência 

Jurídica à Conscienciologia (CIAJUC); os voluntários retomadores de tarefa a partir da funda-

ção da JURISCONS; as reuniões realizadas por skype com a participação de voluntários residen-

tes em 6 estados diferentes; o voluntário paradireitologista enciclopedista; os 19 voluntários da 

JURISCONS presentes no livro 500 Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; o vo-

luntariado conscienciológico evolutivo; o paravoluntariado da minipeça do maximecanismo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório 

conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; 

o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico do Curso 

Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscien-

ciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

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

tenciologia; o Colégio Invisível da Pacifismologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia;  

o Colégio Invisível da Megafraternologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisí-

vel da Pensenologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parapoliti-

cologia. 

Efeitologia: o efeito da força das leis imperando sobre a força dos costumes; o efeito re-

ciclogênico do voluntariado paradireitológico; o efeito da dinamização da interassistencialida-

de; o efeito halo da tares paradireitológica; o efeito da assunção das responsabilidades proexo-

lógicas. 

Neossinapsologia: as neossinapses quanto à insuficiência da justiça intrafísica; as para-

neossinapses desencadeadas pelas neoverpons paradireitológicas. 

Ciclologia: o ciclo análise-síntese; o ciclo assistente-assistido; o ciclo julgador-julgado; 

o ciclo das reciclagens intraconscienciais desencadeadas pela vivência da grupalidade cosmoéti-

ca; o ciclo proexológico Curso Intermissivo–Pré-Intermissiologia. 

Enumerologia: o estudo da Paradireitologia; a pesquisa da Paradireitologia; a consoli-

dação da Paradireitologia; o ensino da Paradireitologia; a divulgação da Paradireitologia; a ex-

pansão da Paradireitologia; o compartilhamento da Paradireitologia. A teoria paradireitológica; 

a experimentação paradireitológica; a reeducação paradireitológica; a exemplificação paradirei-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13695 

tológica; a produmetria paradireitológica; a prática paradireitológica; a interassistência paradi-

reitológica. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio teoria-prática; o binômio 

aquisição-retribuição; o binômio Curriculum Lattes–Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o binômio 

eliminação do egão–cooperação no trabalho; o binômio trabalho em equipe–ampliação dos re-

sultados; o binômio singularidade-complementaridade; o binômio autoimperdoador-hetero-

perdoador. 

Interaciologia: a interação Paradireito-Paradever; a interação líder-liderado; a intera-

ção prerrogativas profissionais–paradeveres intermissivos; a interação profissionais cosmoéticos 

da área do Direito–consciexes dedicadas ao Paradireito; a interação Cosmoética-holocarma;  

a interação recin individual–recin grupal; a interação motivação pessoal–solucionática instituci-

onal; a interação minipeça autoconsciente–Central Extrafísica da Fraternidade (CEF). 

Crescendologia: o crescendo Direito cosmoético–Paradireito; o crescendo Direitos Hu-

manos–Direitos Conscienciais; o crescendo códigos humanos–estatutos do Universo; o crescen-

do trafarismo-traforismo; o crescendo autocrítica-heterocrítica; o crescendo interprisão grupo-

cármica–libertação consciencial; o crescendo cosmovisão-cosmoconsciência; o crescendo vestir 

a camisa–arregaçar as mangas–suar sangue; o crescendo conhecimento teórico–exercício prá-

tico.  

Trinomiologia: o trinômio Paradiplomacia-Paradireito-Parapolítica; o trinômio orga-

nograma-funcionograma-fluxograma; o trinômio poder-posição-prestígio; o trinômio crítica-li-

berdade-esclarecimento; o trinômio sobrepairamento-equidade-interassistência. 

Polinomiologia: o polinômio interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policar-

malidade; o polinômio conhecimento-habilidade-atitude-valores-experiência. 

Antagonismologia: o antagonismo voluntário doador / voluntário tomador; o antago-

nismo direito de acertar / dever de acertar; o antagonismo melifluosidade / assertividade; o anta-

gonismo reeducação paradireitológica / punição criminológica; o antagonismo Direito Inquisito-

rial / Paradireito; o antagonismo reivindicação de direitos / assunção de obrigações; o antago-

nismo conflito de interesses / convergência de interesses; o antagonismo abordagem dogmática  

/ abordagem zetética; o antagonismo competição / intercooperação. 

Paradoxologia: o paradoxo de a liberdade maior ser a submissão ao Paradireito; o pa-

radoxo de poucos fazerem muito; o paradoxo do recebimento na doação; o paradoxo de saber 

assistir e encaminhar os assediadores perseguidores; o paradoxo de a pessoa flexível poder per-

manecer na linha reta. 

Politicologia: a democracia pura; a meritocracia evolutiva; as políticas institucionais 

fundamentando as práticas interassistenciais; a voluntariocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocra-

cia; a discernimentocracia; a parapsicocracia; a paradireitocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei de ação e reação; a lei da inseparabilidade evo-

lutiva; o direito à informação sobre as leis gerais da evolução consciencial; o estatuto social en-

quanto lei entre os associados e voluntários; as leis da amizade intermissiva; a lei do maior es-

forço coletivo; as leis da maxiproéxis grupal; as leis da Paradireitologia. 

Filiologia: a cosmoeticofilia; a conviviofilia; a assistenciofilia; a conscienciofilia; a de-

sassediofilia; a raciocionofilia; a erudiciofilia; a harmoniofilia; a perdonofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a criticofobia; a enissofobia; a reciclofobia; a imperfecciofobia; 

a xenofobia; a baratrosferofobia; a hipengiafobia; a cognofobia do próprio ignorantismo. 

Sindromologia: a síndrome do justiceiro; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a sín-

drome da abstinência do poder; a eliminação das síndromes egocêntricas. 

Maniologia: a oportunidade de eliminar a mania de querer “administrar o Cosmos”. 

Mitologia: a desconstrução do mito da JURISCONS ser instituição apenas para advoga-

dos e operadores do Direito; a queda do mito de a Paradireitologia ser especialidade elitizada. 

Holotecologia: a juridicoteca; a paradireitoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a vo-

luntarioteca; a politicoteca; a cosmoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Interassistenciocentrologia; a Interativologia; 

a Cosmovisiologia; a Ortoconviviologia; a Grupocarmologia; a Autoproexologia; a Autaxiologia; 
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a Cosmoeticologia; a Parassociologia; a Megafraternologia; a Holocarmologia; a Paradiplomacio-

logia; a Parapoliticologia; a Parajurisprudenciologia; a Omniparadireitologia; a Autoortabsolutis-

mologia; a Pré-Intermissiologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin pa-

cífica; o ser imperturbável; a consciência heteroperdoadora; a conscin libertária; a conscin-fonte 

de harmonia; a consciência ponderada; o indivíduo probo; a personalidade íntegra; a conscin de-

sarmamentista; a conscin libertária; a autoridade cosmoética; a conscin universalista; a conscin 

megafraterna; o ser desperto; o ser evoluciólogo; o ser Serenão; a Consciex Livre.  

 

Masculinologia: o voluntário da JURISCONS; o paradireitólogo; o paradireitologista;  

o advogado interassistencial; o magistrado lúcido; o criminalista amparado; o intermissivista res-

ponsável; o mediador; o conciliador; o facilitador de círculos de paz; o cosmoeticólogo; o agente 

retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o compassageiro 

evolutivo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o escri-

tor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente 

ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor conscien-

te; o tertuliano; o verbetólogo; o tocador de obra; o homem de ação; o jurista Pontes de Miranda 

(1892–1979); o admnistrador Walter Belian (1892–1975); o político Alberto Pasqualini (1901– 

–1960); os 5 grandes Jurisconsultos Romanos: Aemilius Papinianus (142–212), Domitius Ulpia-

nus (150–223), Gaius (Século II), Julius Paulus Prudentissimus (180–235) e Elius Florianus He-

rennius Modestinus (190–244). 

 

Femininologia: a voluntária da JURISCONS; a paradireitóloga; a paradireitologista;  

a advogada interassistencial; a magistrada lúcida; a criminalista amparada; a intermissivista res-

ponsável; a mediadora; a conciliadora; a facilitadora de círculos de paz; a cosmoeticóloga;  

a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a com-

passageira evolutiva; a consciencióloga; a convivióloga; a proexista; a reeducadora; a epicon lúci-

da; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a ma-

xidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pro-

jetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens cosmovisiologus;  

o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens exemplar; o Homo sapiens orthopensenicus; o Ho-

mo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo 

sapiens paradiplomaticus; o Homo sapiens parapoliticologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: JURISCONS novata = a IC no primeiro ano de funcionamento e consoli-

dação institucional; JURISCONS vindoura = a IC na primeira década de atividades e do trabalho 

da equipe de voluntários. 

 

Culturologia: a cultura da Paradireitologia; a cultura da intercooperação; a cultura da 

megafraternidade; a cultura da parerudição polimática. 

 

Antecedentes. Consoante a Holomnemonicologia, eis, a título de exemplo, 13 eventos 

intrafísicos ocorridos na CCCI, na década de 2005 a 2014, envolvendo a temática da Paradireito-

logia e especialidades afins, contribuindo substancialmente e criando massa crítica consciencial 

favorável à formação de Instituição Conscienciocêntrica dedicada à Ciência Paradireitologia,  

apresentados em ordem alfabética:  
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01.  Ciclo de Debates em Paradireito (2005; 2006; 2007). 

02.  Ciclo de Palestras da Tares Jurídica e Parajurídica (2012). 

03.  Colégio Invisível da Paradireitologia: ínicio das atividades (2010). 

04.  Conselho dos 500 da Cognópolis-Foz: primeira reunião (2010). 

05.  Curso Acoplamentarium temático em Paradireito: primeira turma (2010). 

06.  Dinâmica Parapsíquica aplicada à Paradireitologia: início das atividades (2009). 

07.  Fórum da Paradireitologia (2007; 2009; 2011; 2013; 2014). 

08.  Fórum do Estado Mundial (2006; 2007). 

09.  Imersão na Paradireitologia (2012). 

10.  Jornada de Paradiplomacia (2008). 

11.  Laboratório Conscienciológico da Paradireitologia: inauguração (2013). 

12.  Semana da Paradireitologia (2013; 2014). 

13.  Simpósio Internacional de Democracia Direta (2011; 2013).  

 

Estatuto. No tocante à Maxiproexologia, eis 10 objetivos estatutários da JURISCONS, 

listados em ordem funcional:  

01.  Desenvolvimento. Realizar a pesquisa, o ensino, o desenvolvimento, a expansão,  

a consolidação e a divulgação da neociência Paradireitologia. 

02.  Teática. Promover a teática da Cosmoética e da Megafraternologia atuante nas co-

munexes evoluídas. 

03.  Reciclagens. Dinamizar o processo de libertação evolutiva das consciências, estimu-

lando e catalisando as recins em prol do respeito aos direitos conscienciais, da anticonflitividade, 

da harmonia, da imperturbabilidade e da pacificação intra, inter e extraconsciencial.  

04.  Tares. Exercer a tares paradireitológica favorecendo a qualificação da liderança in-

terassistencial. 

05.  Reeducação. Contribuir para a reurbanização holopensênica das sociedades intra  

e extrafísicas por meio da reeducação jurídica e parajurídica, assentadas nas premissas da Cosmo-

ética. 

06.  Neopráticas. Desenvolver e qualificar a teoria e as neopráticas jurídicas interassis-

tenciais cosmoéticas. 

07.  Democracia. Atuar, com base no Paradireito, para implantação da Democracia Pura 

e do Estado Mundial Cosmoético. 

08.  Ortoconvivialidade. Orientar posicionamentos quanto às melhores práticas de go-

vernança, de ortoconvivialidade e da Cosmoética tendo como fundamento a teática paradireitoló-

gica e a paraestadística.  

09.  Autocognição. Favorecer a expansão do autodiscernimento multidimensional e da 

autocognição quanto às leis evolutivas por meio da vivência da parafenomenologia avançada. 

10.  Justiça Plena. Criar as condições de acesso à parajurisprudência poliplanetária obje-

tivando a manifestação consciencial conforme a Justiça Plena. 

 

Tares. Sob o enfoque da Interassistenciologia, eis a relação de 20 atividades e serviços 

tarísticos ofertados regulamente pela JURISCONS no primeiro ano de funcionamento (Ano-base: 

2016), apresentados em ordem alfabética:  

01.  Assessoria ao Código Pessoal de Cosmoética. 

02.  Campo de Escrita Paradireitológica. 

03.  Cine-Debate. 

04.  Consultoria Paradireitológica.  

05.  Curso Bioética, Neuroética, Cosmoética: Abordagem Paradireitológica. 

06.  Curso de Mediação Paradireitológica. 

07.  Curso Paradireito in locus. 

08.  Curso Teáticas da Advocacia Interassistencial.  

09.  Curso Teáticas da Autolibertação Evolutiva. 

10.  Curso Teáticas da Megafraternologia. 
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11.  Grupo de Estudos em Paradireitologia (GEP).  

12.  Livro-Debate. 

13.  Oficina da Interação Fraterna. 

14.  Oficina de Condutas Paradireitológicas. 

15.  Oficina de Técnicas Pacificadoras. 

16.  Painel Paradireitológico. 

17.  Palestras Públicas Gratuitas. 

18.  Semana da Paradireitologia. 

19.  Webconferences. 

20.  Workshop do Código Grupal de Cosmoética. 

 

Reurbex. Na Era da Reurbanização Extrafísica, a assistência fraterna, universal e incon-

dicional torna-se imperiosa ante as legiões de consciências desprovidas do senso da evolutividade 

fundamentada no respeito interconsciencial, na compreensão alheia, na abnegação cosmoética, no 

altruísmo consciente, no perdão antecipado e na convivialidade harmoniosa.  

Prospectiva. Tal realidade indica as prospectivas de atuação, a longo prazo, dos inter-

missivistas lúcidos quanto à megarresponsabilidade pessoal diante das verpons e das práticas 

avançadas propostas pela Paradireitologia.  

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Advocacia  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático.  

02.  Aparecimento  dos  evoluciólogos:  Evoluciologia;  Homeostático.  

03.  Automediação  anticonflitiva:  Autodesassediologia;  Homeostático. 

04.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

05.  Exercício  do  Paradireito:  Autodesassediologia;  Homeostático. 

06.  Intraconsciencialidade  parajurídica:  Paradireitologia;  Homeostático. 

07.  Laboratório  conscienciológico  da  Paradireitologia:  Paradireitologia;  Homeos-

tático. 

08.  Materpensene  paradireitológico:  Materpensenologia;  Homeostático. 

09.  Ortopráxis:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Princípio  da  equanimidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

15.  Subsunção  proexológica:  Maxiproexologia;  Neutro. 

 

A  JURISCONS  DINAMIZA  O  HOLOPENSENE  DA  PARA-
DIREITOLOGIA  E  IMPULSIONA  A  EVOLUÇÃO  CONSCIEN-

CIAL  AO  ESTENDER  O  DIREITO  ALÉM  DAS  FRONTEIRAS  

DO  EGO,  NO AMPLO  UNIVERSO  DA  MEGAFRATERNIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já admitiu a relevância do Paradireito na evolu-

ção pessoal e grupal?  Esteve presente em alguma atividade da JURISCONS?  
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11.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lour- 

des Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 
ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 

12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; 

Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 269.  

 

C. A. 
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J U S T I Ç A    R E S T A U R A T I V A  
( R E C O M P O S I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Justiça Restaurativa é o procedimento voltado ao tratamento de confli-

tos, colocando em destaque não apenas o ato infracional, mas as necessidades dos envolvidos 

e a reparação de danos, oferecendo condições para estabelecer diálogo embasado no respeito, 

responsabilidade e oportunidade de recomposição grupocármica, restabelecendo a paz e o equilí-

brio entre todos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra justiça vem do idioma Latim, justitia, “justiça; equidade; direito 

escrito; leis; justeza; exatidão (do peso); bondade; benignidade”. Apareceu no Século XIII. O ter-

mo restaurar deriva também do idioma Latim, restaurare, “renovar; reconstruir; repor no antigo 

estado; restabelecer”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Justiça de reparação do dano. 2.  Prática restaurativa. 3.  Solução res-

taurativa. 4.  Programa restaurativo. 5.  Justiça recuperativa. 6.  Justiça transformadora. 

Neologia. As duas expressões compostas Justiça Restaurativa preliminar e Justiça Res-

taurativa definitiva são neologismos técnicos da Recomposiciologia. 

Antonimologia: 1.  Justiça Retributiva. 2.  Justiça Criminal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à recomposição grupocármica. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Justiça gera 

paz. Justiça: poder preventivo. Justiça exige coragem. 

Coloquiologia. Eis expressão coloquial relativa ao tema: sai rancor, entra amor. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade cosmoética; a construção 

conjunta do holopensene de reconciliação; a busca do holopensene grupal de assistência sem re-

torno; os egopensenes; a egopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os interpense-

nes; a interpensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade. 

 

Fatologia: a Justiça Restaurativa; o abertismo consciencial; o ato de transcender a apli-

cação meramente judicial, por meio de procedimentos restaurativos e de intervenções sociais  

e psicológicas; a premissa maior de reparar o mal causado pela prática do ilícito; o foco de aten-

ção não sendo no delito, mas na solução dos conflitos; a capacidade de repensar a ação correta ao 

compreender o ilícito cometido; o infrator assumindo a responsabilidade pelos próprios atos; o su-

primento das necessidades emocionais e materiais da vítima; as partes secundárias integradas ao 

processo de conciliação; o processo sendo estritamente voluntário; a determinação de obter a me-

lhor solução para reparar o dano causado pela transgressão; o diálogo propiciado entre a vítima  

e agressor; o ato de identificar as necessidades dos envolvidos, a fim de restaurar os vínculos  

e a solução do conflito; o acordo livre e consciente entre as partes envolvidas; a palavra apazigua-

dora; a conciliação dos interesses pessoais a favor dos interesses coletivos; a arte de saber escutar 

o outro; o respeito através da linguagem falada; a importância de ver as partes em condição de 

neutralidade; a imperturbabilidade máxima possível durante o processo restaurativo; a catarse de-

corrente de fatores pessoais internos; a sondagem cosmoética; a conversa técnica no local e mo-

mento adequados; a palavra assertiva no momento certo; a aplicação do heterorrespeito no diálo-

go entre as partes envolvidas no ilícito; a busca por soluções pacíficas através do diálogo direto 

entre os envolvidos; o ato de proporcionar a conscientização do delito praticado; a mudança de 

hábitos; a abordagem restaurativa reintegradora; a reinserção social; a reintegração familiar;  

a Justiça Terapêutica; a prevenção contra a violência; a aplicação da megafraternidade. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o ato de não verbalizar os sentimentos e pensamentos poder gerar 

autassédio; os bloqueios laringocardiochacrais interferindo na comunicação; a assistência silenci-

osa pelas energias conscienciais (ECs); a identificação das inspirações do amparador extrafísico 

de função; o acoplamento áurico na assistência de reconciliação; a identificação de influência de 

consciex favorecendo ou dificultando os acertos das partes envolvidas; a assimilação e desassimi-

lação simpáticas; a Paradiplomacia; o Paradireito; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Cosmoética-interassistencialidade; o sinergismo vonta-

de-intencionalidade-ação; o sinergismo Mentalsomatologia-Interassistenciologia. 

Principiologia: o princípio da solidariedade e da cooperação; o princípio evolutivo de 

sempre haver tempo de ajudar o próximo; o princípio da prevalência do pacifismo; o princípio 

de objetivar sempre o melhor para todos; o princípio da primazia da interassistencialidade;  

o princípio da evolução grupal; o princípio cosmoético de autocorreção imediata após a auto-

constatação do erro. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando o diálogo verbal entre 

as partes envolvidas no ato ilícito; o código grupal de Cosmoética (CGC) priorizando o melhor 

para todos. 

Teoriologia: a teoria e a prática da interassistencialidade. 

Tecnologia: as práticas restaurativas embasadas na técnica da comunicação não violen-

ta; a técnica dos círculos de paz; a técnica Wagga Wagga Family Group Conference; a técnica 

Zwelethemba; a técnica Family Group Conference; a técnica de mediação vítima-ofensor; a téc-

nica da acareação; a técnica da desdramatização dos contextos. 

Voluntariologia: o voluntário da Justiça Restaurativa. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da sinalética energética;  

o laboratório conscienciológico da paz; o laboratório conscienciológico da vida diária; o labo-

ratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório consciencial (labcon). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradirei-

tologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Comunicologia;  

o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Amparologia; o Colégio Invisível da 

Experimentologia. 

Efeitologia: o efeito halo da ampliação positiva das contas correntes egocármica, gru-

pocármica e policármica; os efeitos colaterais das palavras; os efeitos prejudiciais da violência; 

o efeito evolutivo da anticonflituosidade; o efeito pacificador da conciliação; o efeito da vontade 

enquanto o primeiro poder da consciência; o efeito positivo da reeducação de hábitos pensêni-

cos; o efeito da interassistencialidade na sustentação da convivialidade sadia; o efeito halo dos 

atos cosmoéticos sequenciais. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela prática de negociação e mediação de 

conflitos. 

Ciclologia: o ciclo erro-retratação-reciclagem; o ciclo resolução de conflito–reciclagem 

íntima–conciliação–reparação de danos; o ciclo pacificação íntima–pacificação grupal. 

Binomiologia: o binômio direitos-deveres; o binômio liberdade-responsabilidade; o bi-

nômio conflito-solução; o binômio auteducabilidade-liberdade; o binômio autovigilância–reno-

vação pessoal. 

Interaciologia: a interação vítima-algoz. 

Crescendologia: o crescendo abertismo consciencial–diálogo restaurador; o crescendo 

esclarecimento-compreensão; o crescendo conciliação–reintegração social. 

Trinomiologia: a nova resolução para o trinômio violência-conflito-danos; o trinômio 

saber ouvir–saber argumentar–saber solucionar; o trinômio diálogo-respeito-conciliação; o tri-

nômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio autorreflexão-autenfrenta-
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mento-autossuperação; o trinômio harmonia-esclarecimento-conciliação; o trinômio verdade-re-

alismo-autenticidade. 

Polinomiologia: o polinômio ouvir-avaliar-informar-resolver; o polinômio acolhimen-

to-confiança-orientação-solução. 

Antagonismologia: o antagonismo desentendimento / conciliação; o antagonismo con-

flituosidade / paz; o antagonismo relações conflituosas / relações harmoniosas; o antagonismo 

razão / emocionalismo. 

Paradoxologia: o paradoxo de a aparente injustiça intrafísica poder ser justiça extrafí-

sica. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a proexocracia; a teaticocracia; a assistenciocracia;  

a democracia; a discernimentocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei da causa e efeito; a lei da ação e reação; as leis da Cosmoética; as leis 

da grupocarmalidade; a lei do maior esforço aplicado à Assistenciologia; a lei de responsabilida-

de do mais lúcido; a superação da lei patológica de talião. 

Filiologia: a harmoniofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a assistenciofilia; a cognofilia;  

a cosmoeticofilia; a decidofilia. 

Fobiologia: a conviviofobia; a assistenciofobia; a errofobia. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a cognoteca; a teaticoteca; a conflitoteca; a cos-

moeticoteca; a argumentoteca; a diplomacioteca. 

Interdisciplinologia: a Recomposiciologia; a Conflitologia; a Comunicologia; a Cosmo-

eticologia; a Assistenciologia; a Conciliaciologia; a Reeducaciologia; a Experimentologia; a Inte-

rassistenciologia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin autêntica; a conscin interassistencial; a consréu 

ressomada; a conscin baratrosférica. 

 

Masculinologia: o amparador extrafísico; o amparador intrafísico; o compassageiro evo-

lutivo; o comunicólogo; o conviviólogo; o reeducador; o proexólogo; o epicon lúcido; o exempla-

rista; o voluntário; o tocador de obra; o autodecisor; o professor; o reubanizador; o resgatador 

consciencial; o líder; o tecnicista; o experimentador; o traforista; o homem de ação. 

 

Femininologia: a amparadora extrafísica; a amparadora intrafísica; a compassageira 

evolutiva; a comunicóloga; a convivióloga; a reeducadora; a proexóloga; a epicon lúcida; a exem-

plarista; a voluntária; a tocadora de obra; a autodecisora; a professora; a reurbanizadora; a resga-

tadora consciencial; a líder; a tecnicista; a experimentadora; a traforista; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Ho-

mo sapiens voluntarius; o Homo sapiens desobsidiator; o Homo sapiens epicentricus; o Homo 

sapiens experimentatus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens 

assistens; o Homo sapiens proexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Justiça Restaurativa preliminar = a conversa desassediadora entre agres-

sor, vítima, familiares e membros da sociedade em relação ao ato ilícito cometido, procurando so-

lução amigável; Justiça Restaurativa definitiva = o acordo desassediador, levando em conta os 

sentimentos e necessidades dos envolvidos no conflito, criando plano de ação, com prazos defini-

dos, para reparar os danos causados pelo ato ilícito. 

 

Culturologia: a cultura da reconciliação; a cultura da profilaxia dos conflitos; a cultura 

da Interassistenciologia; a cultura da Cosmoeticologia; a cultura de paz. 
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Origem. A Justiça Restaurativa é resultado das experiências, costumes e tradições mile-

nares, pautados em diálogos pacificadores e construtores de consensos, originários de antigas cul-

turas indígenas e aborígenes em diferentes partes do Globo. 

Implementação. Assim, não por acaso, as práticas restaurativas foram sendo gradativa-

mente implementadas a partir da década de 1970, quase simultaneamente, na América do Norte 

(Canadá, EUA), Oceania (Nova Zelândia, Austrália) e África do Sul, além de vários países euro-

peus. 

Formalização. O primeiro exemplo formal de Justiça Restaurativa foi desenvolvido no 

Canadá, em 1974, e denominado Programa de Reconciliação entre Vítima e Infrator. 

Brasil. A partir de 2004, foi implementada oficialmente a Justiça Restaurativa no Brasil, 

através do projeto Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro, pela inici-

ativa da Secretaria da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça em colaboração com o Pro-

grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Foram criados 3 projetos-piloto: 

Porto Alegre, RS; Brasília, DF; São Caetano do Sul, SP. 

 

Pertinência. Eis, em ordem alfabética, 3 categorias de espaços políticos passíveis de 

aplicação dos círculos restaurativos em situações de conflito, tendo como objetivo o bem-estar,  

a paz, a justiça e a reintegração social: 

1.  Comunidade: situações conflitivas de natureza não infracional envolvendo crianças, 

adolescentes e respectivos entornos familiares e comunitários; conflitos da comunidade, por 

exemplo, briga de vizinhança; conflitos de violências intrafamiliares; conflitos relacionados ao 

atendimento familiar a idosos. 

2.  Escola: conflitos escolares; casos de bullying no âmbito escolar. 

3.  Fórum: conflitos judiciais, em infrações penais de pequeno potencial ofensivo. 

 

Procedimento. A Justiça Restaurativa desenvolve-se em 3 etapas, dispostas em ordem 

funcional: 

1.  Pré-círculo restaurativo. 

2.  Círculo restaurativo. 

3.  Pós-círculo restaurativo. 

 

Valores. Eis, em ordem alfabética, 8 valores fundamentais, comuns e universais à Justiça 

Restaurativa: 

1.  Autonomia. 

2.  Empoderamento. 

3.  Honestidade. 

4.  Humildade. 

5.  Interconexão. 

6.  Participação. 

7.  Respeito. 

8.  Responsabilidade. 

 

Confrontologia. No contexto da Direitologia, eis, em ordem alfabética das variáveis,  

6 comparações entre a Justiça Retributiva e a Justiça Restaurativa: 

 

Tabela  –  Justiça  Retributiva  versus  Justiça  Restaurativa 

 

N
os

 Variáveis Justiça  Retributiva Justiça  Restaurativa 

1. Atuação 
Penalidade ao infrator, dando 

pouca assistência à vítima 

Compensação das perdas, ana-

lisando as consequências do ilí-

cito e as necessidades das ví-

timas  
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N
os

 Variáveis Justiça  Retributiva Justiça  Restaurativa 

2. Comunicação 
Infrator expressa-se através 

de advogado 

Diálogo entre os envolvidos no 

conflito 

3. Delito Considerado violação às leis 
Considerado violação a pes-

soas  

4. Foco Punição Reparação  

5. Método 

Mantém a vítima e ofensor se-

parados, realçando a condi-

ção de adversários 

Promove a interação vítima- 

-ofensor-comunidade, em bus-

ca de soluções reparadoras 

6. Procedimentos Formais e rígidos Informais e flexíveis 

 

Benefícios. No âmbito da Interassistenciologia, eis 3 benefícios obtidos para cada cate-

goria, os algozes e as vítimas, quando o conflito é resolvido através da Justiça Restaurativa: 

 

A.  Algozes: 

1.  Antiestigmatização. Resolvido o conflito, não há registro em boletim de ocorrência 

policial para o infrator. 

2.  Oportunidade. Estabelecido o diálogo, o agressor tem a oportunidade de reparar  

o erro no delito cometido. 

3.  Reintegração social. Consolidado o acordo entre as partes conflituosas, a conscin in-

fratora é reintegrada à Sociedade. 

 

B.  Vítimas: 

1.  Anticonflitividade. Ajuda a reduzir a raiva, o medo, a insegurança, os ressentimentos 

da pessoa vitimada. 

2.  Antitraumaticidade. Ajuda a diminuir, na pessoa vitimada, os efeitos traumáticos do 

acontecido ao ter as necessidades pessoais consideradas. 

3.  Segurança. Ajuda a pessoa vitimada a sentir-se aliviada depois de expressar os senti-

mentos e expor os prejuízos, em ambiente seguro e protegido. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Justiça Restaurativa, indicados para a expansão das 

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

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Autorrestauração  imediata:  Autodisciplinologia;  Homeostático. 

04.  Conciliação  das  interdependências:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

05.  Cultura  de  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

06.  Gestão  de  conflitos:  Paradireitologia;  Homeostático. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Mediador:  Conflitologia;  Homeostático. 

09.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Paciologia:  Holopesquisologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  da  equanimidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Princípio  da  restauração  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

15.  Retificação:  Recexologia;  Homeostático. 
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NA  APRENDIZAGEM  DE  NOVAS  FORMAS  DE  FAZER  JUS-
TIÇA,  CAPAZES  DE  PREVENIR  A  VIOLÊNCIA,  RESTAURAR  

A  DIGNIDADE  E  O  PODER  DE  ESCOLHA,  A  REEDUCAÇÃO   
É  O  CAMINHO  EFICAZ  RUMO  À  SOCIEDADE  PACIFICADA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem investido nas oportunidades de ser minipeça 

assistencial na resolução de conflitos? Quais resultados evolutivos tem obtido ao desempenhar es-

sa prática? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Em minha Terra. Título Original: In my Country. País: Inglaterra; Irlanda; & África do Sul. Data: 2004. 

Duração: 103 min. Gênero: Drama. Idioma: Inglês; & Africanes. Cor: Colorido. Legendado. Português (em DVD). Di-

reção: John Boorman. Elenco: Samuel L. Jackson; Juliette Binoche; Brendan Gleeson; Menzi Ngubane; Sam Ngakane; 

Aletta Bezuidenhout; Lionel Newton; Langley Kirkwood; Owen Sejake; Harriel Lenabe; Louis Van Niekerk; Fiona Ram-

sey; Dan Robbertse; Robert Hobbs; & Lwando Nondzaba. Produção: John Boorman; Robert Chartoff; Lynn Hendee;  
& Mike Medavoy. Roteiro: Ann Peacok, com base no livro de Antjie Krog. Fotografia: Seamus Deasy. Música: Murray 

Anderson. Distribuidora: New Line Cinema. Sinopse: O filme acompanha o trabalho do jornalista negro, norte-america-

no Langston Whitfield (Samuel L. Jackson), do Washington Post, enviado à África do Sul para cobrir os depoimentos, so-
bre a anistia concedida pelo governo Mandela, em 1996, ouvidos na Comissão da Verdade e Reconciliação, organizada 

para investigar os brutais crimes cometidos durante o período do apartheid. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Brancher, Leoberto; & Silva, Susiâni; Orgs.; Justiça para o Século 21: Instituindo Práticas Restaurati-

vas: Semeando Justiça e Pacificando Violências; revisores Amanda Ferreira Campos; & Antônio Dalpicol; 232 p.; 4 se-

ções; 35 caps.; 9 gráfs.; 9 tabs.; 47 notas; 99 refs.; 21 x 15 cm; br.; Nova Prova; Porto Alegre, RS; 2008; páginas 9, 11, 

12, 15, 17, 18 e 169 a 172. 
2.  Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;  

& LourdePinheiro; 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 226. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Brancher, Leoberto Narciso; Estudo confirma a Eficácia da Justiça Restaurativa; Artigo; 21.02.07; 43 ci-

tação; 8 enus.; 43 refs.; disponível em: <http://www.justica21.org>; acesso em: 30.04.13. 

2.  Idem; Justiça Restaurativa: A Cultura da Paz na Prática da Justiça; Artigo; disponível em: <http://jij.tjrs. 
jus.br/justica-restaurativa/cultura-de-paz-na-pratica-da-justica>; acesso em: 10.07.12. 

3.  Jesus, Damásio E. de; Restaurativa no Brasil; Artigo; Jus Navegandi; Ano 0; N. 810; Teresina; 30.09.05; 

17 enus.; 1 foto; i microbiografia; 1 nota; disponível em: <http://jus.com.br/artigos/7359/justica-restaurativa-no-brasil>; 
acesso em: 30.04.13. 

4.  Neto, Pedro Scuro; Movimento Restaurativo e a Justiça do Século XXI. Juizado da Infância e Juventude; 

Artigo; 9 enus.; 2 tabs.; 31 refs.; disponível em: <http//www.jij.tjrs.jus.br/justica-restaurativa/movimento-restaurativo>; 
acesso em: 15.05.14. 

5.  Pinto, Renato Sócrates Gomes; A Construção da Justiça Restaurativa do Brasil; Artigo; Julho, 2007; 1 ci-

tação; 8 enus.; 5 tabs.; 17 notas; 29 refs.; disponível em: <http://jus.com.br/artigos/9878/a-construcao-da-justica-restaurati 
va-no-brasil/3>; acesso em: 30.04.12. 

6.  Idem; Justiça Restaurativa é possível no Brasil? In: Bastos, Márcio Thomaz; Lopes, Carlos; & Renault, 

Sérgio RabelloTamm; (Orgs.); Justiça Restaurativa: Coletânea de Artigos; Brasília MJ e PNDU; pref. Catherine Slak-
mon; Renato Campos Pinto De Vitto; 3 citações; 8 enus.; 5 tabs.; 20 notas; 28 refs.; 2005; página 21; disponível em: 

<http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/dg-publications-for-websi 

te/justica-restaurativa-restorative-justice-/Justice_Pub_Restorative%20Justice.pdf>; acesso em: 10.07.13. 
7.  Idem; Justiça Restaurativa: O Paradigma do Encontro; Artigo; 08.07.07; 6 enus.; 5 tabs.; 23 notas; 39 

refs.; disponível em: <http//jus.com.br/artigos/10238/justica-restaurativa/3>; acesso em: 30.04.14. 
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J U S T I F I C A T I V A    L Ó G I C A  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A justificativa lógica é a causa, prova ou documento confirmador da exis-

tência da ação, veracidade da proposição ou do nível da justiça e equilíbrio cosmoético de toda  

e qualquer manifestação pensênica da conscin lúcida. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo justificativa deriva do idioma Latim, justificare, “fazer justo; fazer 

justiça; tratar com justiça; justificar; absolver”  composto de justus, “que tem a devida medida; 

que tem o que lhe pertence; conveniente; suficiente; bastante; leg timo; benigno”  e facere, “fazer; 

executar; efetuar; levar a efeito; desempenhar; cumprir; cometer”. Surgiu no Século XVIII. O vo-

cábulo lógico procede do idioma Grego, logikós, “conveniente ao racioc nio; relativo   palavra; 

que serve   palavra; hábil em falar eloquentemente”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Justificativa racional. 2.  Justificativa cosmoética. 3.  Propósito lógi-

co. 4.  Razão justa. 5.  Razão cosmoética. 

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

justificabilidade; justificação; justificada; justificado; justificador; justificadora; justificante; 

justificar; justificativa-tese; justificativo; justificatório; justificável. 

Neologia. As duas expressões compostas justificativa lógica antecipada e justificativa 

lógica posterior são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Desrazão. 2.  Irracionalidade. 3.  Ilogicidade. 4.  Despropósito.  

5.  Disparate. 

Estrangeirismologia: a awareness pessoal em todo momento possível. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à incorruptibilidade pessoal cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do raciocínio e da justiça; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: a justificativa lógica; as autojustificativas racionais; as autojustificativas irra-

cionais; as falácias implícitas; o raciocínio pessoal; o argumentário; os argumentos pessoais legí-

timos; a demonstração racional; a prova a partir dos fatos; o predomínio da crítica; os arrazoa-

mentos lógicos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pensene racional–ação correta; o sinergismo ideológico. 

Principiologia: o princípio da retilinearidade autopensênica; o megaprincípio da con-

junção cognitiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da coerência. 

Tecnologia: a técnica da retilinearidade autopensênica; a técnica da justificativa asso-

ciativa; a técnica da exaustividade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Logicidade. 
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Efeitologia: os efeitos assertivos das autopensenizações racionais. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo consciência subumana–consciência humana–consciência 

racional. 

Enumerologia: o conteúdo; o eixo; a análise; a interpretação; a razão; a lógica; a síntese. 

Binomiologia: o binômio pensenizar antes–expor depois; o binômio enciclopedismo- 

-pancognição. 

Interaciologia: a interação raciocínio-logicidade. 

Crescendologia: o crescendo logicidade máxima–consenso temporário; o crescendo ra-

cional autocoerência-autoverbação. 

Trinomiologia: o trinômio raciocínio-lógica-reflexão; o trinômio dissecção-detalha-

mento-exaustividade; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo pensene lógico / pensene ilógico; o antagonismo 

abstração / concretude; o antagonismo premissas / evidências; o antagonismo fato / versões;  

o antagonismo verdade incontestável / mentira indefensável. 

Paradoxologia: o paradoxo da autopensenização rápida ou da autorreflexão taquipsí-

quica. 

Politicologia: a política da Justiça Plena; a conscienciocracia; a lucidocracia; a argumen-

tocracia. 

Legislogia: a lei equânime para todos os cidadãos e cidadãs. 

Filiologia: a autocogniciofilia; a conscienciofilia; a logicofilia; a raciocinofilia; a pesqui-

sofilia; a criticofilia; a fatofilia. 

Holotecologia: a logicoteca; a cognoteca; a ciencioteca; a evolucioteca; a fatoteca;  

a conscienciometroteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Inten-

cionologia; a Autocriteriologia; a Coerenciologia; a Autocriticologia; a Verbaciologia; a Zetética; 

a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens justificator; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens 

autocohaerens; o Homo sapiens justus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoe-
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thicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens 

autoperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: justificativa lógica antecipada = a autopensenização ponderada antes da 

ação pessoal; justificativa lógica posterior = a autopensenização tardia, não raro, problemática, 

depois da ação pessoal. 

 

Culturologia: a cultura da prioridade da racionalidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a justificativa lógica, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Autenticismo:  Intencionologia;  Homeostático. 

02.  Autocentramento  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

03.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autojustificativa:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

05.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Hiperacuidade:  Holomaturologia;  Neutro. 

08.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Pico  máximo  da  inteligência:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

O  PRIMADO  DA  JUSTIFICATIVA  LÓGICA  SE  ASSENTA 
NO  PRINCÍPIO  RACIONAL  DE  TODO  DESTEMPERO 

OU  COMOCIONALISMO  SER  INJUSTIFICÁVEL  EXIGINDO  

EQUILÍBRIO  CONSCIENCIAL  PARA  ATUAR  NA  EVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reflete sobre a justificativa lógica quanto às 

ações magnas na vida dia a dia? Você aplica as omissões superavitárias? 
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K I T    D E    D I N Â M I C A    P A R A P S Í Q U I C A  
(O R G A N I Z A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O kit de dinâmica parapsíquica é o conjunto de objetos materiais e su-

portes funcionais a serem utilizados pela conscin, homem ou mulher, organizada e precavida, 

durante atividades práticas de bioenergias interassistenciais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo kit vem do idioma Inglês, kit, “conjunto de peças ou instrumentos; 

caixa que contém o conjunto de peças”. Surgiu  no idioma Portugu s  em  958. A palavra dinâ-

mica deriva do idioma Grego, dynamikós, “poderoso; forte; potente; eficaz”  conexo a dynamis, 

“força; poder; capacidade”  difundido através do idioma Franc s  dynamique. Apareceu no Século 

XIX. O elemento de composição para procede do idioma Grego, para, “por intermédio de; para 

além de”. O vocábulo psíquica provém igualmente do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao 

sopro  a vida  aos seres vivos  a alma”  de psykhé, “alma  como princ pio de vida e sede dos 

desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Kit físico para tarefas extrafísicas. 2.  Conjunto utilitário para di-

nâmicas parapsíquicas. 3.  Suporte material para práticas bioenergéticas. 

Neologia. As 3 expressões compostas kit de dinâmica parapsíquica, minikit de dinâmica 

parapsíquica e megakit de dinâmica parapsíquica são neologismos técnicos da Organizaciologia. 

Antonimologia: 1.  Kit do verbetógrafo. 2.  Kit do docente itinerante. 

Estrangeirismologia: o know-how organizacional. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à qualidade da autorganização pessoal. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Sejamos conscins 

organizadas. 

Coloquiologia: – 1 homem prevenido vale por 2. É melhor prevenir antes a remediar 

mais tarde. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas relativas ao tema: 

1.  “Organização. Organização exige autoplanejamento”. 

2.  “Previdência. Quem se previne não enfrenta contratempos”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Organizaciologia; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os 

prioropensenes; a prioropensenidade; a evitação dos entropopensenes; a evitação da entropo-

pensenidade; a autopensenização criteriosa sobre a usabilidade prática do kit de dinâmica pa-

rapsíquica. 

 

Fatologia: o kit de dinâmica parapsíquica; o conjunto de peças prioritárias para o parti-

cipante de práticas bioenergéticas; o material de uso personalíssimo; o suporte técnico funcional; 

a praticidade considerada dos materiais escolhidos; o antiimproviso; a evitação do desconforto, 

impeditivo de boa concentração nas práticas bioenergéticas; a evitação de transferência de res-

ponsabilidade quanto ao cuidado com o material pessoal; a organização intrafísica auto e hetero-

desassediadora. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os recursos para-

psíquicos facilitados pela autorganização funcional; a decodificação da sinalética energética e pa-

rapsíquica pessoal sendo parassuporte interassistencial; a assimilação simpática (assim) profunda; 

a prontidão energética nas tarefas interassistenciais; o link com o amparo extrafísico; a liberdade 
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extrafísica em atuar na condição de minipeça interassistencial, otimizada pelo aconchego intrafí-

sico das peças do kit pessoal; a energia consciencial enquanto matéria-prima componente do pa-

rakit nas práticas assistenciais, multidimensionais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autorganização-interassistência; o sinergismo teática- 

-verbação. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da organiza-

ção; o princípio da responsabilidade consciencial; o princípio de acrescentar, diariamente, me-

lhorias aos autodesempenhos; o princípio da autocrítica aplicada ao prioritário; o princípio da 

precaução; o princípio de nada substituir o esforço pessoal. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado aos desempenhos inter-

assistenciais; a observância às cláusulas do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da autocoerência; a teoria da reeducação consciencial; a teoria da 

Autorganizaciologia. 

Tecnologia: a tecnicidade visando a interassistência; a técnica da ação pelas pequenas 

coisas; a técnica da assinatura pensênica; a técnica da autorganização consciencial. 

Voluntariologia: os voluntários assistenciais das dinâmicas parapsíquicas da Comuni-

dade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); os voluntários da Dinâmica Inter-

assistencial de Paracirurgia (DIP). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito da autorganização qualificando a conscin para a condição de mini-

peça interassistencial autoconsciente; o efeito arrastante da exemplificação. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à reformulação de hábitos antigos. 

Ciclologia: a maleabilidade do ciclo problema-solução. 

Enumerologia: o kit somático; o kit energossomático; o kit mentalsomático; o kit holos-

somático; o kit consciencial; o kit intrafísico; o parakit interassistencial. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio organização-funcionali-

dade; o binômio atenção intrafísica–atenção extrafísica; o binômio autodesempenho proexológi-

co–autocuidado holossomático; o binômio custo-benefício; o binômio fato-versões; o binômio 

organização-prevenção; o binômio detalhismo intrafísico–detalhismo extrafísico. 

Interaciologia: a interação consciência-soma; a interação custo-benefício interassisten-

cial; a interação autorganização extraconsciencial–autorganização intraconsciencial; a intera-

ção organização intrafísica–disponibilidade interassistencial; a interação suporte intrafísico–su-

porte extrafísico. 

Crescendologia: o crescendo atilamento intrafísico–atilamento extrafísico. 

Trinomiologia: o trinômio atenção-organização-solução; o trinômio (homofonia) inten-

ção-atenção-organização. 

Polinomiologia: o polinômio salão–cadeiras–colchonetes–ar-condicionado–cronôme-

tro–relógio compondo o kit ambiental fixo de toda dinâmica parapsíquica; o polinômio epicon– 

–doadores–acopladores–energizadores–assistidos–amparadores técnicos de função compondo  

o kit asssistencial, presencial, das dinâmicas parapsíquicas. 

Antagonismologia: o antagonismo kit de dinâmica parapsíquica / kit de viagem; o anta-

gonismo ação profilática / ação negligente; o antagonismo acídia / autorganização; o antagonis-

mo atenção multidimensional / atenção monodimensional; o antagonismo ato calculado / ato ir-

refletido; o antagonismo previsibilidade / imprevisibilidade; o antagonismo organização / bal-

búrdia. 

Paradoxologia: o paradoxo de o autodescuido com os materiais pessoais poderem ge-

rar assédios interconscienciais. 

Politicologia: a organizaciocracia; a democracia; a assistenciocracia; a autodiscerni-

mentocracia; a conviviocracia; a conscienciocracia; a verbaciocracia; a política da reeducação. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13713 

Legislogia: a lei da economia de males; a lei do maior esforço aplicada à reeducação 

consciencial. 

Filiologia: a organizaciofilia; a autexperimentofilia; a reeducaciofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a disciplinofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial. 

Mitologia: a superação dos mitos pessoais. 

Holotecologia: a organizacioteca; a comunicoteca; a conscienciometroteca; a convi-

vioteca; a experimentoteca; a consciencioteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Organizaciologia; a Intrafisicologia; a Administraciologia; a Au-

tocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Intencionologia; a Reeducaciolo-

gia; a Teaticologia; a Profilaxiologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

perto; o ser interassistencial; a conscin parapsíquica; a conscin ectoplasta. 

 

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

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

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

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

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

tencial; o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-sere-

não vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o empreendedor; o administrador; o gestor. 

 

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

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

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

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

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

existencial; a inversora existencial; a tenepessista; 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 empreendedora; a administradora; a gestora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens functionalis; o Homo sapiens 

attentus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens projec-

tius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens reeducator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minikit de dinâmica parapsíquica = a bolsa contendo as roupas confor-

táveis e a manta térmica; megakit de dinâmica parapsíquica = o conjunto de peças mais amplo 

desde a roupa confortável, o agasalho térmico, o caderno de pesquisas e o energossoma malhado, 

disponível para a interassistência. 

 

Culturologia: a cultura da organização. 

 

Tipologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 21 ti-

pos de utensílios básicos capazes de compor o kit de dinâmica parapsíquica: 

01.  Agasalho. O casaco de malha ou lã, confortável à temperatura ambiente. 

02.  Bolsa. O recipiente de tecido ou plástico, auxiliar na organização e transporte do kit. 

03.  Cachecol. A manta ou echarpe para proteger o pescoço. 
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04.  Caderno. As folhas espiraladas ou bloco de notas para registros pessoais. 

05.  Calçado. O tênis ou calçado macio. 

06.  Caneta. O material gráfico, imprescindível para as anotações ou registros. 

07.  Carrinho. O veículo de duas rodas, facilitando o transporte do kit. 

08.  Garrafa. O recipiente com tampa, destinado a conter água, evitando saídas do am-

biente. 

09.  Lanterna. O aparelho para iluminar, portátil, a ser utilizado em eventual necessi-

dade. 

10.  Lenço. O pequeno pedaço de papel, uitilizado para higiene nasal, por vezes neces-

sário. 

11.  Luvas. A proteção para as mãos, em temperaturas extremas. 

12.  Manta. A coberta aconchegante para as técnicas projetivas. 

13.  Meias. O par de meias, extra. 

14.  Óculos. O dispositivo auxiliar na escrita ou leitura, quando indispensável. 

15.  Planilha. O bloco para registros de heteropercepções. 

16.  Prancheta. O suporte de madeira ou plástico, com prendedor, para fixar as planilhas 

de anotações ou registros. 

17.  Recosto. O apoio ergonômico para a coluna (cervical ou lombrar), quando impres-

cindível. 

18.  Supedâneo. O pequeno suporte auxiliar para descanso dos pés. 

19.  Touca. A boina, boné ou touca de lã visando proteger a cabeça do ar gelado. 

20.  Travesseiro. A almofada, comum ou inflável, para recostar a cabeça durante utili-

zação de colchonete. 

21.  Vestimenta. A roupa confortável, preferencialmente clara e macia. 

 

Cuidadologia. Os cuidados com o soma são importantes para o desempenho adequado 

das tarefas intrafísicas. Entretanto, cabe à conscin mais lúcida não descuidar dos demais veículos 

de manifestação consciencial no desempenho das demais tarefas envolvendo as múltiplas dimen-

sões. 

Pensenologia. Urge lembrar a importância da ortopensenidade sadia na cotidianidade em 

especial, no desempenho das tarefas interassistenciais. 

Paremiologia. A máxima  anexim ou par mia “mens sana in corpore sano” em geral 

referindo-se à atividades físicas ou de esportes também é cabível nas práticas bioenergéticas, em 

benefício de todos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o kit de dinâmica parapsíquica, indicados para a expansão 

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

01.  Atitude  pró-amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

03.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autorganização  consciencial:  Autorganizaciologia;  Neutro. 

05.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  organizadora:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Disciplina  interassistencial:  Autorganizaciologia;  Homeostático. 

09.  Funcionalidade:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Kit  técnico:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

12.  Solicitude  cotidiana:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
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13.  Sutileza  técnica:  Autexperimentologia;  Neutro. 

14.  Taxologia  das  falhas:  Experimentologia;  Nosográfico. 

15.  Usabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 

 

O  KIT  DE  DINÂMICA PARAPSÍQUICA  É  RELEVANTE  PARA  

O  CONTEXTO  DA  ORGANIZAÇÃO  INTRAFÍSICA.  CONTUDO  

A  QUALIFICAÇÃO  ENERGOSSOMÁTICA  DESEMPENHA  PA-
PEL  IMPORTANTE  NO  CONJUNTO  DA  INTERASSISTÊNCIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém o hábito de levar consigo o kit de dinâ-

mica parapsíquica quando participa desse tipo de evento? Quais benefícios já obteve dessa prática 

autorganizacional? 

 
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 1.358  

e 1.178. 

 

N. C. 
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K I T    D E S S O M A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O kit dessoma é o conjunto de providências funcionais a serem tomadas 

ainda na vida humana pela conscin, homem ou mulher, enquanto lúcida, e após o descarte do cor-

po físico, pelos familiares, herdeiros necessários e / ou colaterais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo kit vem do idioma Inglês, kit, “conjunto de peças ou instrumentos; 

caixa que contém o conjunto de peças”. Surgiu  no idioma Portugu s  em  958. A palavra descar-

tar é constituída pela preposição des, do mesmo idioma Latim, de, “de cima de; de fora de; pro-

cedente de; em; sobre; no alto de; debaixo de; depois de; do meio de; à custa de; feito de; em vez 

de; em função de; acerca de; contra”  e pelo elemento de composição cart, derivado também do 

idioma Latim, charta, e este do idioma Grego, khártes, “folha de papel; folha escrita; livro; regis-

tro p blico; documentos escritos”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo soma provém do idioma 

Grego, sôma, “relativo ao corpo humano; o corpo humano em oposição   alma”. Apareceu no Sé-

culo XIX. 

Sinonimologia: 1.  Kit morte biológica. 2.  Kit dessomatológico. 

Neologia. As 3 expressões compostas kit dessoma, kit dessoma pré-utilizado e kit desso-

ma pós-utilizado são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Kit de dinâmica. 2.  Kit emergencial. 3.  Kit do viajante. 

Estrangeirismologia: a vontade post mortem; o checklist pré-dessomático; o Intermissa-

rium; o Dessomatorium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à maturidade dessomática. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas relativas ao tema, listadas em ordem alfabética: 

1.  “Dessomática. A condição mais evoluída da dessoma envolve a doação de órgãos  

e a cremação”. 

2.  “Testamento. Testamento: derradeiro autodiscernimento”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da dessoma lúcida; o holopensene pessoal da intra-

fisicalidade; o holopensene da autorganização; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopense-

nidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; o holopensene pessoal da tanatofobia. 

 

Fatologia: o kit dessoma; as atitudes sociais tanatofóbicas perante o descarte do soma; as 

autorreflexões sobre a própria dessoma; o envelhecimento somático; o ato de não esperar a meia- 

-idade para começar a contar o tempo de vida restante; a finitude humana; o despreparo da mai-

oria das pessoas em lidar com a morte; o tabu da morte; a relevância do preparo para a partida 

lúcida desta dimensão independente de idade cronológica; as reconciliações grupocármicas; o au-

tenfrentamento da possibilidade realista da dessoma em qualquer tempo; o enterramento do soma; 

a cremação;  o autexemplarismo interassistencial na elaboração dos testamentos vital e de doação 

de bens materiais; o planejamento sucessório; os procedimentos e tratamentos recusados em caso 

de enfermidade grave; a eutanásia; a distanásia; a venda, doação ou destruição dos bens do desso-

mado visando a libertação dos apegos; a evitação das posses revertidas para o Estado na falta de 

herdeiros necessários e / ou colaterais; o inventário; a opção pela doação de órgãos; a autorgani-

zação antecipada em vida dos documentos pessoais; a elaboração da declaração de vontade para  

a cremação do corpo humano; as orientações escritas quanto à dispensa das cerimônias fúnebres 

usuais. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autopreparo 

multidimensional para o choque da dessoma; a profilaxia da parapsicose pós-dessomática; a re-

cepção pós-dessomática; a acolhida extrafísica sadia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo desapego lúcido–assistência grupocármica; o sinergis-

mo despojamento–amparo de função; o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo desassédio- 

-tranquilidade. 

Principiologia: o princípio da retribuição; o princípio da responsabilidade interassis-

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

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) priorizando a tomada de decisões. 

Teoriologia: a teoria do choque da dessoma; a teoria da interprisão grupocármica. 

Tecnologia: a técnica do aproveitamento máximo do tempo evolutivo intrafísico; a téc-

nica do acolhimento interassistencial. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial dessomaticista. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório 

conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico da Autorganiza-

ciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia (CID). 

Efeitologia: o efeito halo da interassistencialidade; a dessoma tranquila enquanto efeito 

da autolucidez. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas na pesquisa da Dessomatologia; as neos-

sinapses constituídas a partir da projetabilidade lúcida (PL). 

Ciclologia: o ciclo ressoma–dessoma–intermissão lúcida. 

Enumerologia: a organização; o planejamento; as determinações; as orientações; os pro-

cedimentos; as providências; a deliberação. A lucidez; o desapego; o desassédio; o amparo; a as-

sistência; a fraternidade; a generosidade. 

Binomiologia: o binômio doação de órgãos–cremação; o binômio vida humana–vida 

intermissiva; o binômio tanatose-bitanatose; o binômio dessoma pessoal–dessoma grupal; o bi-

nômio certeza da vida–certeza da morte; o binômio projetabilidade lúcida–estado de coma. 

Interaciologia: a interação vida humana–vida extrafísica; a interação autorganização 

pré-dessoma pessoal–simplificação pós-dessoma. 

Crescendologia: o crescendo descarte do soma–descarte do energossoma–descarte do 

psicossoma. 

Trinomiologia: o trinômio ressoma-dessoma-intermissão; o trinômio acolhimento-es-

clarecimento-encaminhamento; o trinômio assistente-amparador-assistido. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo consciência imperecível / soma perecível; o antago-

nismo cerimônias fúnebres / boas vindas das consciexes; o antagonismo enterro do soma / cre-

mação. 

Paradoxologia: o paradoxo da aparente dessoma solitária. 

Politicologia: a evoluciocracia. 

Legislogia: as leis da seriéxis; as leis do holocarma; a lei da inseparabilidade grupocár-

mica; a lei da fraternidade; a lei da eterna evolução consciencial; a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a assistenciofilia; a evoluciofilia; a lucidofilia. 

Fobiologia: a superação da tanatofobia; a necrofobia; a claustrofobia. 

Sindromologia: a síndrome da autovitimização; a síndrome do ansiosismo. 

Maniologia: a mania de velório; a mania de rezar em cemitérios; a mania de acender ve-

las; a mania de encomendar missa. 

Mitologia: os mitos sobre a morte humana; o mito da finitude da vida consciencial com 

a morte biológica; o mito do julgamento final; o mito do descanso eterno; o mito do paraíso 

celeste. 
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Holotecologia: a dessomatoteca; a psicoteca; a fisiologicoteca; a antissomatoteca;  

a parafenomenoteca; a interassistencioteca; a intermissioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Tanatologia; a Dessomatologia; a Seriexolo-

gia; a Ressomatologia; a Projeciologia; a Interprisiologia; a Interassistenciologia; a Evoluciolo-

gia; a Intermissiologia; a Extrafisicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin benévola; o ser interassistencial; a consciex parapsicótica pós- 

-dessomática; a consciex amparadora. 

 

Masculinologia: o pré-dessomante; o dessomante; o dessomaticista; o acoplamentista;  

o enfermeiro; o médico; o cuidador; o paracuidador; o amparador intrafísico; o atacadista consci-

encial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienció-

logo; o proexista; o proexólogo; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente 

ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o projetor consciente. 

 

Femininologia: a pré-dessomante; a dessomante; a dessomaticista; a acoplamentista;  

a enfermeira; a médica; a cuidadora; a paracuidadora; a amparadora intrafísica; a atacadista cons-

ciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a conscien-

cióloga; a proexista; a proexóloga; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissi-

dente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a projetora consciente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens dessomaticus; o Homo sapiens paraprocedens; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens organisatus; o Homo 

sapiens offiexista; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: kit dessoma pré-utilizado = aquele compartilhado com os amigos e fami-

liares ainda em vida; kit dessoma pós-utilizado = aquele empregado pelos amigos e familiares 

após o descarte do corpo físico. 

 

Culturologia: a cultura  da Dessomatologia; a cultura da Gerontologia; a cultura inter-

assistencial; a cultura da Autorganizaciologia. 

 

Autorganizaciologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, tipos de documentos e ori-

entações relativos a 29 itens a serem organizados, em pasta, visando a facilitação da conscin in-

ventariante e / ou familiares responsáveis pelo dessomado: 

01.  Advogado: sugestão de advogado ou escritório de advocacia a ser contratado pelo inven-

tariante com dados completos de contato. 

02.  Animais de estimação: nome e telefone de pessoa para doação. 

03.  Auxílio funeral: informação se tem direito e qual o órgão apontando localização de con-

tato. 

04.  Bens de valor: quando houver guarda de dinheiro em espécie ou joias em casa, indicar  

o local ou se custodiados em bancos. 

05.  Bens imóveis: escritura de venda e compra e certidão do Cartório de Imóveis além da 

guia de imposto predial e territorial urbano (IPTU). 

06.  Biblioteca particular: nome de instituição e / ou pessoa física a quem deseja doar. 

07.  Chave: nome e telefone da pessoa mantendo cópia da chave da casa. 

08.  Cofres: indicação de particulares e / ou instituições financeiras. 

09.  Comunicação: lista de nomes e telefones de amigos e familiares a serem informados so-

bre a dessoma. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13719 

10.  Cremação: quando houver opção pela cremação, elaborar a declaração de vontade; 

sugestão de crematório com o endereço. 

11.  Doação de órgãos: autorização escrita. 

12.  Documentação do carro: imposto de propriedade de veículos automotores (IPVA); segu-

ro e certificado de registro. 

13.  Documentos pessoais: registro geral (RG); cadastro de pessoa física (CPF); carteira na-

cional de habilitação (CNH); certidão de nascimento; passaporte; carteira do trabalhador; título de elei-

tor; certidão de casamento; declaração pública ou particular de união estável. 

14.  Funerária: sugestão de nome da funerária e dados completos de contato. 

15.  Imposto de renda: declaração dos últimos 5 anos. 

16.  Informações bancárias: nomes dos bancos, gerentes e administradoras; números de con-

tas correntes; dívidas de empréstimos e cartões de crédito. 

17.  Investimentos: ações e outros títulos mobiliários; aplicações financeiras; caderneta de 

poupança; participação em empresas e sociedades comerciais. 

18.  Objetos de uso pessoal: sugestão de queimar; entidade ou pessoas a quem doar. 

19.  Obras de arte: destinação. 

20.  Pé de meia: informações sobre a reserva financeira destinada  às despesas de funeral ou 

cremação; quitação de serviços contratados; contas pendentes. 

21.  Plano de saúde: nome e contato para cancelamento. 

22.  Previdência: tipo particular ou do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), com indi-

cação do beneficiário de ambas, se houver; contatos para comunicação. 

23.  Processos judiciais em andamento: número do processo; nome e contato do advogado 

responsável. 

24.  Seguros: tipos, nomes e contato dos seguros contratados (vida; funeral; residencial; carro). 

25.  Senhas: de bancos; cartões de crédito; cofre; contas na Internet. 

26.  Serviços  contratados: informações sobre serviços a serem liquidados e / ou cancelados 

(por exemplo: condomínio; luz; água; gás; aluguel; telefonia móvel e fixa; Internet; tv a cabo; academia; 

cuidadores; empregados domésticos; contador; dentista; psicólogo; fisioterapeuta; reforma de casa, den-

tre outros). 

27.  Testamento de bens: quando houver cônjuge ou não, e a união for estável ou não, poderá 

fazer em cartório nomeando os herdeiros ou indicar instituição para herdar os bens, caso não tenha 

sucessores. 

28.  Testamento vital: declaração escrita sobre procedimentos e tratamentos aos quais deseja 

ou não, ser submetida em caso de doença grave. 

29.  Voluntariado: nome da Instituição Consciencioncêntrica (IC) ou União das Instituições 

Conscienciocêtricas Internacionas (UNICIN). 

 

Tipologia. Em conformidade com a Legislogia, eis, em ordem funcional, 6 itens relativos  

à dessoma , agrupados em 3 condições as quais convém ao responsável pelo dessomado inteirar-se: 

 

A.  Dessoma natural na residência. 

1.  Com assistência médica: o próprio médico poderá emitir a declaração de óbito. 

2.   Sem assistência médica: comparecer à Delegacia mais próxima ou acionar a Polícia 

Civil por telefone, comunicando o falecimento da pessoa; levar o corpo ao hospital ou Instituto 

Médico Legal (IML) próximo, para  emissão da declaração de óbito por 1 médico. 

 

B. Dessoma em hospital. 

3.  Dúvida da causa da morte: nesse caso, o médico responsável encaminhará o corpo  

à necropsia para emissão da declaração de óbito. 

4.  Sem dúvida da causa da morte: o médico providenciará a declaração de óbito. 

 

C. Dessoma violenta. 

5.  Registro: comparecer à Delegacia de Polícia para o Boletim de Ocorrência (BO). 
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6.  Investigação: a investigação da morte será feita pela Polícia Técnica ou Científica  

e direcionará o corpo ao IML, de onde sairá a declaração de óbito. 

 

Registro de óbito. Eis 9 documentos, na ordem funcional, agrupados em 2 itens, neces-

sários ao registro de óbito em cartório, no prazo de 15 dias pelo declarante da dessoma: 

 

A. Documentos obrigatórios. 

1.  Laudo médico e / ou declaração de óbito. Emitido pelo hospital, médico ou IML. 

2.  RG do dessomado e do declarante. 

3.  CPF do dessomado e do declarante. 

 

B. Documentos complementares do dessomado. 

4.  Certidão de nascimento. Se solteiro(a). 

5.  Certidão de casamento. Averbada se divorciado(a) ou separado(a) judicialmente de 

união estável, se houver. 

6.  Certidão de óbito do cônjuge. Se viúvo(a). 

7.  Carteira de trabalho. 

8.  Título de eleitor ou comprovante de votação. 

9.  Número do benefício e da espécie. Aposentado ou pensionista do INSS. 

 

Funerária. Eis, 7 documentos necessários aos procedimentos funerários, na ordem funcio-

nal, agrupados em 2 itens: 

 

A. Documentos obrigatórios. 

1.  Laudo médico e / ou declaração de óbito. Emitido pelo hospital, médico ou IML. 

2.  RG do dessomado e do declarante. 

3.  CPF do dessomado e do declarante. 

 

B. Documentos complementares do dessomado. 

4.  Certidão de nascimento. Se solteiro. 

5.  Certidão de casamento. Se for o caso. 

6.  Título de eleitor. 

7.  Certificado de reservista. 

 

Crematório. Dentre a documentação necessária aos crematórios, 4 itens são habitual-

mente solicitados, citados em ordem alfabética: 

1.  Alvará judicial: morte violenta; causa indeterminada; dessomado sem parentes; se 

houver divergência dos familiares ou morte por epidemia. 

2.  Atestado de óbito: assinado por 2 médicos ou, conforme o caso, por 1 legista. 

3.  Autorização de parente de primeiro grau: cônjuge; pais; avós; filhos; netos ou ir-

mãos. 

4.  Declaração de vontade. 

 

Herdeiros. Conforme a Legislogia, os herdeiros são classificados em 2 tipos: 

1.  Necessários. São aqueles com direito à parte legítima da herança: os descendentes 

(filhos; netos; bisnetos); os ascendentes (pais; avós; bisavós); o cônjuge. 

2.  Colaterais ou transversais. Na falta de herdeiros necessários e de testamento dispon-

do sobre o espólio, são considerados herdeiros colaterais ou transversais: os irmãos; os tios; os 

sobrinhos; os primos do de cujus. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01. Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02. Acolhimento  assistencial  extrafísico:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03. Autorresolução  derradeira:  Autoproexologia;  Homeostático. 

04. Cremação  do  soma:  Cremaciologia;  Neutro. 

05. Cultura  da  Dessomatologia:  Seriexologia;  Homeostático. 

06. Dessoma  lúcida:  Dessomatologia;  Homeostático. 

07. Dessomatorium:  Extrafisicologia;  Neutro. 

08. Dificuldade  pós-dessomática:  Intermissiologia;  Neutro. 

09. Envelhecimento:  Somatologia.  Neutro. 

10. Organização  pró-dessoma:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

11. Posicionamento  pré-dessomático:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

12. Preparo  para  dessomas:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

13. Pré-perdão  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14. Tanatofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15. Testamento  vital:  Paradireitologia;  Neutro. 

 

O  KIT  DESSOMA  DEVE  SER  ELABORADO  PREVIAMENTE  

PELA  CONSCIN  LÚCIDA,  COM  PLANEJAMENTO  TÉCNICO  

E  COSMOÉTICO,  A  FIM  DE  FACILITAR  A  INTERASSISTÊN-
CIA  EVOLUTIVA  APÓS  O  DESCARTE  DO  CORPO  FÍSICO. 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já considerou a própria dessoma? Autorizou,  

por escrito, a doação dos bens materiais, dos órgãos e a cremação do próprio corpo humano? 

 

Filmografia  Específica: 

 

1. 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: Português; Espanhol; Francês; 

& Inglês; (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. Monta-

gem: David Finfer. Cenografia: Linda DeScenna. Efeitos: Geffen Pictures. Sinopse: Jovem publicitário, Daniel Miller 
(Albert Brooks), morre em acidente de carro e é encaminhado para a Cidade do Julgamento, lugar tido enquanto “sala de 

espera ap s a vida”. Nesse local assiste a pr pria viv ncia na Terra ser repassada  enfrentando medos pessoais. Acaba se 

apaixonando por Julia (Meryl Streep), também revendo a vida na Terra. Durante a estada de Daniel, os juízes irão decidir 
se ele merece “ir para o céu” ou voltar a renascer na Terra. 

 2. Minha Vida sem mim. Título Original: My Life without me. País: Espanha; & Canadá. Data: 2003. 

Duração: 106 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português 

(em DVD). Direção: Isabel Coixet. Elenco: Sarah Polley; Amanda Plumier; Scott Speedman; Mark Ruffalo; Leonor 

Watling; Deborah Harry; Maria de Medeiros; Julian Hichings; Jessica Amlee; & Esther García. Produção: Esther García. 

Desenho de Produção: Carol Lavallee. Direção de Arte: Shelley Bolton. Roteiro: Isabel Coixet com base no livro de 
Nanci Kincaid “Pretending the Bed is a Raft”. Fotografia: Jean-Claude Larrieu. Música: Alfonso de Vilallonga. 

Montagem: Lisa Robison. Cenografia: Shelley Bolton. Efeitos Especiais: Hill Mills. Companhia: El Deseo S. A.;  

& Milestone Entertainment. Sinopse: Ann, de 23 anos de idade, leva vida modesta com duas crianças e marido em trailer 
no jardim da mãe. A vida de Ann muda dramaticamente quando o médico revela-lhe ter câncer de útero e apenas 2 meses 

de vida. Ann prepara então lista de coisas para fazer antes de morrer. 

 

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 512 e 1.625. 
 

Webgrafia  Específica: 

 
01.  Cardia, Nancy; Coord.; Projeto–Cidadão: Óbito; Poupatempo; 05.11.2008; Corregedor da Polícia Judi-

ciária; Cremação; Lei 11.083/91; Decreto 35.198/ 95; Doação/órgãos; Exumação; IML; Lei 11.479/94; Morte violenta; 
Morte de animais; Aterros Sanitários; 7 endereços; 40 enus.; São Paulo, SP; NEV-USP / FAPESP; disponível 

em:<http://www.guiadedireitos.org/index.php>; acesso em: 16.07.16; 11h57. 

02.  Diarionline; Formalidades e Burocracias depois da Morte; Artigo; Jornal on line; 08.04.2008; Seção: 
Justiça;  Habilitação de herdeiros no notário; Registro Civil; Repartição de Finanças; Procedimentos Jurídicos e Admi-

nistrativos; Portugal; disponível em: <http://regiao-sul.pt/2008/04/08/justica/formalidades-e-burocracias-depois-da-mor 
te/82839>; acesso em: 16.07.16; 12h00. 

03.  Faria, Aurino Vila (Grupo Vila); & Sempre; Assistência Funeral e Proteção Familiar; Propaganda; 

desde 1948; 1 blog; Boletos e Carnês de pagamentos; Documentos; Dúvidas frequentes; Homenagens; Obituário; Orienta-
ção de Serviços de Cartório; Planos: Sempre Pleno, Sempre Mais e Sempre Melhor; 5 fotos; 8 ilus.; 295 cidades dos esta-

dos de RN, PB e PE; 2017; disponível em: <http://www.grupovila.com.br/planos/ sempre/o-que-fazer-em-caso-de-morte 

/>; acesso em: 16.08.16; 14h. 

04.  Fernandes, Jacob; Cartilha de Orientação à Família Enlutada; PDF; 14.04.1993; Projeto Rotary; 23 

 p.; 20 enus.; 4 tab.; 19 caps.; 3 refs.; 6 notas; 15 perguntas; 15 respostas; Brasília, DF; disponível em: <http: 
//www.jacoby. h:pro.br/lazer/cartilha-familia-enlutada.pdf 14.04.1993>; acesso em: 05.08.16; 16h39. 

05.  França, Diego; Inventário: O que Fazer Quando um Parente Falece; Artigo; 06.02.2013; Bens; Buro- 
cracia; Cartório; Herdeiros; Inventário; Judicial; Partilha; Sucessão; Sucessões; 1 endereço; 1 E-mail; 1 fluxograma; 1 fo-

to; 1 website; 1 ref.; Rio de Janeiro, RJ; disponível em:<http://diegofrancaadvogados.com.br/>; acesso em: 16.07.16; 

11h50. 
06.  Globo.com; Saiba o que Fazer com Documentos em Caso de Morte de um Parente: Crime de Este-

lionato foi o que mais cresceu nos 5 Primeiros Meses do Ano (Família deve Cancelar Cartões de Crédito); Jornal on line; 

22.07.2010; diário; 2 estatísticas; Carteira de identidade/motorista/trabalho; Cobranças indevidas/Ação declaratória-
/Espólio/; Inventariante; Medida Preventiva; Notificação aos bancos; Patrimônio/Dívida; Pedido/Danos morais; Título de 

eleitor; Rio de Janeiro; RJ; disponível em: <http://g1.globo.com/rj/noticia/saiba-o-que-fazer-com-documentos-em-caso 
-de-morte-de-um-parente>; acesso em: 16.07.16; 11h45. 

07. Horto da Paz (Cemitério Crematório); Orientação para Cremação; Desde 1844; Fundado por alemães; 

Associação Cemitério dos Protestantes (ACEMPRO); São Paulo, SP; disponível em: <http://www.acempro.com.br/ser 
vicos/ informacoes-sobre-cremacao>; acesso em: 18.07.2016; 10h56. 

08.  Jacometo, Adriano; et al.; (Corretora de Seguros); Quais Procedimentos devem Ser Adotados na Hora 

da Morte de um Familiar? Propaganda; 20.02.2015; Seguros Privativos–SUSEP; Leis Securitárias; Londrina; PR; dispo-

nível em: <https:// www.jacometoseguros.com.quais-procedimentos-devem-ser-adotados-na-hora-da-morte-de-um-fami 

liar>; acesso em 17.07.16; 9h. 
09.  Silva, Mila; Conta Bancária de Falecido; Blog; 30.11.2015; Conta Titular; Conta Conjunta; Conta Sim-

ples / Solidária / disponível em: <http://www.contaembanco.com.br/conta/ conta-bancaria-de-falecido>; acesso em: 

16.07.16; 11h59. 
10.  Zeger, Ivone; Quando uma Pessoa morre sem Deixar Testamento, quem fica com os Bens? (Herança: 

Perguntas e Respostas); Livro; 184 p.; 23 x 16 cm; br.; Mescla Editorial; São Paulo, SP; Outubro, 2010; disponível  em: 
<http://www.direitolegal.org/livros/quando-uma-pessoa-morre-sem-deixar-testamento-quem-fica-com-os-bens/>; acesso 

em: 16.07.16; 12h01. 

 

S. F. 
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K I T    T É C N I C O  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O kit técnico é o conjunto de objetos físicos, utensílios, suportes funcionais 

e práticos, relativos a determinada atividade da conscin, reunidos de modo organizado, facilitando 

a vida do usuário nos campos de atuação específicos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo kit vem do idioma Inglês, kit, “conjunto de peças ou instrumentos; 

caixa que contém o conjunto de peças”. Surgiu  no idioma Portugu s  em  958. O vocábulo técni-

co procede do idioma Grego, tekhnikós, “relativo   Arte    Ci ncia ou ao saber  ao conhecimento 

ou   prática de determinada profissão”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Kit utilitário. 2.  Estojo técnico. 3.  Conjunto utilitário. 4.  Caixa fun-

cional. 5.  Suportes funcionais. 6.  Objetos práticos. 

Neologia. As duas expressões compostas kit técnico emergencial e kit técnico corriquei-

ro são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Dispersão objetal. 2.  Objetos isolados. 3.  Kit antifuncional. 4.  Kit 

supérfluo. 5.  Kit ornamental. 6.  Kit démodé. 

Estrangeirismologia: a nécessaire; o organizer; o do-it-yourself. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autorganização intrafísica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da organização; os prioropensenes; a prioropense-

nidade; a autopensenidade retilínea; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; o holopensene pesso-

al da tecnicidade. 

 

Fatologia: o kit técnico; o kit físico; o kit eletroeletrônico; o kit pessoal; o kit personali-

zado; o kit universal; o kit acessório; o kit suporte; os objetos agrupados por função; a funcionali-

dade; a prevenção; a evitação do retrabalho; a organização continuada; o antiimproviso; o desem-

baraço funcional; o suporte assistencial; o suporte produtivo; a produmetria crescente; a comple-

xificação descomplicada; o antiestressamento fecundo; o desassédio laboral. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o kit multiveicular 

do holossoma; o kit parafisiológico; o parakit; a desassimilação simpática; os recursos parapsí-

quicos funcionais; a Paratecnologia Desassediadora. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo organização-produtividade; o sinergismo praticidade- 

-dinamismo; o resultado sinérgico de fazer mais com menos dispêndio; o sinergismo kits técni-

cos–rotina útil. 

Principiologia: o princípio da funcionalidade; o princípio da avaliação dos resultados 

cosmoéticos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a autorganização. 

Teoriologia: a teoria da previsão otimizadora; a teoria de antever as necessidades;  

a teática do 1% de teoria e 99% de prática. 

Tecnologia: a técnica da composição de kits personalizados; a técnica de manutenção  

e atualização dos kits técnicos pessoais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: o efeito da organização sistemática nas realizações; o efeito da despreocu-

pação executiva. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à reformulação de hábitos. 

Ciclologia: o ciclo organização-manutenção-qualificação dos kits pessoais. 

Enumerologia: o objeto necessário; a quantidade exata; o conteúdo ótimo; o continente 

justo; o local certo; a validade confirmada; a utilização eficiente. 

Binomiologia: o binômio necessidade-disponibilidade; o binômio utilitarismo-resolução. 

Interaciologia: a interação kit-trabalho; a interação kit-viagem; a interação kit-memó-

ria; a interação kit preparatório–kit executivo. 

Crescendologia: o crescendo necessidade–hábito–estabelecimento da rotina. 

Trinomiologia: o trinômio previsão-planejamento-profilaxia. 

Polinomiologia: o polinômio lucidez-organização-priorização-otimização-competência. 

Antagonismologia: o antagonismo previamente organizado / apressadamente providen-

ciado. 

Politicologia: a tecnocracia; a teaticocracia; a conscienciocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei do aperfeiçoamento contínuo. 

Filiologia: a disciplinofilia; a metodofilia; a mnemofilia. 

Fobiologia: o combate à laborfobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial. 

Holotecologia: a tecnoteca; a metodoteca; a organizacioteca; a administroteca; a siste-

maticoteca; a inventarioteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Au-

tocriteriologia; a Metodologia; a Sistematologia; a Habitologia; a Enumerologia; a Paratecnolo-

gia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin organizada; a personalidade sistemata; o perfil profissional. 

 

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

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

lutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciote-

rapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;  

o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertu-

liano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o empreendedor; o admi-

nistrador; o gestor. 

 

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

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

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

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

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; 

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a empreendedora; 

a administradora; a gestora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens ordinatus; o Homo sapiens 

methodologus; o Homo sapiens usualis; o Homo sapiens utilis; o Homo sapiens technologus; 

o Homo sapiens functionalis; o Homo sapiens proexologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: kit técnico emergencial = o kit de primeiros socorros; kit técnico corri-

queiro = o kit de laptops. 

 

Culturologia: a cultura da praticidade; a cultura da resolutividade. 

 

Taxologia. Eis, na ordem alfabética, 70 exemplos de kits técnicos facilitadores da vida 

moderna: 

01. Kit composto. 

02. Kit contra incêndios. 

03. Kit da caminhada. 

04. Kit da carteira. 

05. Kit da dinâmica parapsíquica. 

06. Kit da ginástica. 

07. Kit da higiene bucal. 

08. Kit da sala de aula. 

09. Kit de anotações. 

10. Kit de Arquivologia. 

11. Kit de Autoconscienciometrologia. 

12. Kit de backup. 

13. Kit de banho. 

14. Kit de beleza. 

15. Kit de canetas. 

16. Kit de chaves. 

17. Kit de conserto de computador. 

18. Kit de costura. 

19. Kit de cozinha. 

20. Kit de crochê. 

21. Kit de cubas. 

22. Kit de divulgação. 

23. Kit de documentos. 

24. Kit de emergência. 

25. Kit de escritório. 

26. Kit de experimentos. 

27. Kit de ferramentas. 

28. Kit de festa. 

29. Kit de HDs externos. 

30. Kit de informática. 

31. Kit de instalação. 

32. Kit de leitura. 

33. Kit de lentes de contato. 

34. Kit de limpeza. 

35. Kit de livros eletrônicos. 

36. Kit de lixeiras. 

37. Kit de malas. 

38. Kit de manuais. 

39. Kit de maquilagem. 

40. Kit de material de escritório. 

41. Kit de moldes de roupas para cachorros. 

42. Kit de óculos. 

43. Kit de presente. 

44. Kit de remédios. 
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45. Kit de segurança. 

46. Kit de sobressalentes. 

47. Kit de unhas. 

48. Kit de vendas. 

49. Kit de verbetografia. 

50. Kit de viagem. 

51. Kit do aluno. 

52. Kit do bebê. 

53. Kit do cabeleireiro. 

54. Kit do cosmograma. 

55. Kit do curso. 

56. Kit do escritor. 

57. Kit do filatélico. 

58. Kit do jardim. 

59. Kit do jovem pesquisador conscienciológico. 

60. Kit do laboratório conscienciológico. 

61. Kit do médico. 

62. Kit do personagem Esquilo Sem Grilo (desenho animado). 

63. Kit do personagem Inspetor Bugiganga. 

64. Kit do pesquisador. 

65. Kit do professor. 

66. Kit do tratamento de pele. 

67. Kit do voluntariado. 

68. Kit ergonômico. 

69. Kit profissional. 

70. Kit reserva. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01. Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02. Automóvel:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03. Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

04. Definição  do  básico:  Definologia;  Homeostático. 

05. Funcionalidade:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

06. Instrumento  pró-saúde:  Somatologia;  Homeostático. 

07. Miudeza:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

08. Objeto  ritual:  Autexperimentologia;  Neutro. 

09. Penduricalho  pessoal:  Conviviologia;  Neutro. 

10. Primarismo  técnico:  Experimentologia;  Neutro. 

11. Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

12. Sobressalente:  Prevenciologia;  Neutro. 

13. Sutileza  técnica:  Autexperimentologia;  Neutro. 

14. Usabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 

15. Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 
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A  CONSCIN  PRÁTICA  ORGANIZA  PREVIAMENTE  KITS  

TÉCNICOS  PERSONALIZADOS  FUNCIONAIS,  FACILITANDO 
O  DIA  A  DIA  AO  ECONOMIZAR  O  TEMPO  E  TER  À  MÃO 

O  NECESSÁRIO  PARA  AS  ATIVIDADES  DESEMPENHADAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza kits técnicos no cotidiano? Todos são 

úteis e funcionalmente evolutivos? 

 

J. A. 
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K N O W - H O W    E V O L U T I V O  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O know-how evolutivo é a competência técnica própria da consciência ex-

pressa no enfrentamento correto dos desafios da evolução lúcida no Cosmos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo know-how vem do idioma Inglês, know-how, composto de to know, 

“conhecer; saber”  e how, “como; modo ou maneira de”. Apareceu  no idioma Portugu s  no 

Século XX. A palavra evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e esta do idio-

ma Latim, evolutio, “ação de percorrer  de desenrolar”. Surgiu em  87 . 

Sinonimologia: 1.  Inteligência evolutiva (IE). 2.  Modus faciendi evolutivo. 3.  Modus 

operandi evolutivo. 4.  How to evolutivo. 5.  Savoir-faire evolutivo. 6.  Performance evolutiva.  

7.  Tour de force evolutivo. 

Neologia. As 3 expressões compostas know-how evolutivo, know-how evolutivo mínimo 

e know-how evolutivo máximo são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Ignorância evolutiva. 2.  Ignorantismo. 3.  Inteligência eletronótica.  

4.  Subnível evolutivo. 5.  Inatividade evolutiva. 6.  Hibernação consciencial. 7.  Comatose evolu-

tiva. 

Estrangeirismologia: o know-how evolutivo; o neomodus operandi da conscin perante  

a evolução; o neomodus faciendi de se viver melhor evolutivamente; o how to; a neoperformance 

pessoal; o savoir-faire; o savoir-vivre. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a eficácia da autopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o saber fazer; o como executar;  o modo de proceder; a maneira de agir;  

a práxis; o método de operação; o procedimento de atuação; o autodesempenho; a inteligência 

evolutiva; a competência evolutiva pessoal; a habilidade evolutiva; a estratégia evolutiva; o geren-

ciamento profissional da vida evolutiva; a autossuficiência evolutiva; a Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP); o prumo da vida pessoal; a bússola consciencial funcionante; o ponteiro consciencial 

acertado; a gestão proexológica; a teaticidade; o currículo pessoal básico; a autocompetência 

proexológica; a diminuição dos conflitos; o ato de sobrepairar os percalços; o processo antitravão; 

o abertismo consciencial; o bônus da euforin; a primener; o cipriene; as autoprioridades inteligen-

tes; a direção megafocal correta; a evolução cosmolínea; a cosmovisão do essencial; o senso dos 

limites; as recéxis prazerosas consecutivas; o autodidatismo continuado. 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética  

e parapsíquica pessoal atuante. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia;  

o laboratório conscienciológico da Curso Intermissivo. 

Filiologia: a evoluciofilia; a gnosiofilia; a sofofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a qualitoteca; a maturoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Priorologia; a Autodiscerni-

mentologia; a Cosmovisiologia; a Determinologia; a Dinamologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a pessoa libertária; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o priorologista; o epicon lúcido; o autodecisor; o tocador de obra; o pe-

rito evolutivo; o sistemata. 

 

Femininologia: a priorologista; a epicon lúcida; a autodecisora; a tocadora de obra; a pe-

rita evolutiva; a sistemata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens evolucosmolineus; o Ho-

mo sapiens systemata; o Homo sapiens dynamicus; o Homo sapiens peritus; o Homo sapiens epi-

centricus; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: know-how evolutivo mínimo = a harmonização da conscin à dupla evolu-

tiva produtiva; know-how evolutivo máximo = a realização do completismo existencial da proéxis 

pessoal ou da tares. 

 

Realidade. Sob a ótica da Evoluciologia, ninguém foge à própria realidade ou do próprio 

nível evolutivo. A consciência evidencia a realidade pessoal de modo indisfarçável para quem  

é lúcido. As aparências enganam tão somente os desconhecedores dos princípios evolutivos. 

Transparência. A transparência factual será cada vez mais procurada, identificada e de-

terminante na vida evolutiva na Terra. 

Transição. Vivemos, no Terceiro Milênio, na Terra, o período de transição onde viceja  

o paroxismo do “se colar  colou”. Contudo  tal fato é transit rio  mera crise de crescimento. 

Rastros. De acordo com a Holomaturologia, os otimistas racionais começam a viver  

a própria transparência sem esperar os princípios conscienciais retardatários e vegetativos. Deste 

modo, seguem os rastros luminosos dos Serenões, abrindo novas clareiras. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes, dentro da área da Comunicologia, da Enciclopédia da Conscienciologia, e res-

pectivos temas centrais, evidenciando relação estreita com o know-how evolutivo, indicados para 

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

interessados: 

1.  Abertismo  consciencial:  Homeostático. 

2.  Autossuficiência  evolutiva:  Homeostático. 

3.  Ciclo  evolutivo  pessoal: Homeostático. 

4.  Continuísmo  consciencial:  Homeostático. 

5.  Epicon  lúcido:  Homeostático. 

6.  Planilha  evolutiva:  Homeostático. 

7.  Priorologia:  Neutro. 

 

ATRAVÉS  DAS  MENSURAÇÕES  DAS  CONSCIÊNCIAS,  JÁ  

DESENVOLVIDAS  PELO  CONSCIENCIOGRAMA,  NINGUÉM  

ESCAPA  DE  SER  EVOLUTIVAMENTE  ANATOMIZADO  COM  

SURPREENDENTE  EXATIDÃO  AVALIATIVA  DETALHISTA. 
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Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala de 1 a 5, em qual nível você se 

situa quanto ao know-how evolutivo? É o melhor ou máximo para você? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto In-

ternacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 56. 
2.  Idem; 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 276. 
3.  Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Interna-

cional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 79 e 145. 

4.  Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80 
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 fil-

mografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.; 

6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação 
das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Inter-

nacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 387, 528 e 595. 

5.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 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 45 e 193. 

6.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-
mos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 

Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 42 e 43. 

7.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 203. 

8.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; 234 p.; glos. 25 termos; 
alf.; 21 x 14 cm; br.; 7a Ed. revisada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; página 198. 
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L A B I L I D A D E    P A R A P S Í Q U I C A  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A labilidade parapsíquica é a condição da conscin sensitiva, homem ou 

mulher, a qual realiza inconscientemente a captação de informações parapsíquicas, sem filtros, 

conectando-se tanto a padrões baratrosféricos quanto a fluxos de amparabilidade, sem distinção, 

ocasionando oscilação na automanifestação devido à falta de autodiscernimento e defesa energé-

tica. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra lábil deriva do idioma Latim, labilis, “escorregadio; instável; 

frágil”. Apareceu no Século XIX. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pa-

rá, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo psíquico procede também do idioma Grego, 

psykhikós, “relativo ao sopro    vida  aos seres vivos    alma”  de psykhé, “alma  como princ pio 

de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu no mesmo Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Fragilidade parapsíquica; instabilidade psíquica; oscilação psíquica; 

vulnerabilidade parapsíquica. 2.  Debilidade energossomática. 3.  Imaturidade parapsíquica.  

4.  Parapsiquismo primário. 5.  Pseudopercepção patológica. 

Neologia. As duas expressões compostas minilabilidade parapsíquica e maxilabilidade 

parapsíquica são neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Estabilidade parapsíquica. 2.  Segurança parapsíquica. 3.  Autossufi-

ciência energética. 4.  Imperturbabilidade parapsíquica. 5.  Higidez parapsíquica. 6.  Autossegu-

rança parapsíquica. 

Estrangeirismologia: o Acoplamentarium; o Paraperceptarium; o rapport consciex- 

-conscin. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da hiperacuidade multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal parapsíquico; os taquipensenes; a taquipenseni-

dade; os parapensenes; a parapensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os xe-

nopensenes; a xenopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopen-

senidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; o holopen-

sene pessoal de imaturidade parapsíquica. 

 

Fatologia: a labilidade parapsíquica; a labilidade emocional; as distorções cognitivas; as 

distorções da autopercepção holossomática; o autassédio neurogênico; a insegurança pessoal;  

a falta de autoconhecimento holossomático; a ausência do recolhimento íntimo e da autorrefle-

xão; a não identificação do autodiagnóstico dos recursos parapsíquicos próprios; o mau uso dos 

recursos parapsíquicos; a monovisão existencial; a apriorismose; o acriticismo; o estigma assedia-

dor; o subcérebro abdominal; os megatrafares fixados; a autodesorganização mental e emocional; 

a falta de higiene consciencial; o monopólio do cardiochacra; a carência afetivo-sexual. 

 

Parafatologia: o heterassédio de origem extrafísica; a ausência da sinalética energética  

e parapsíquica pessoal; os bastidores do parapsiquismo; as pararrealidades; o autodomínio das 

energias conscienciais (ECs); a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a conquista 

da condição de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a aplicação do 

arco voltaico craniochacral; as práticas diárias da tenepes; o conjunto de paratécnicas aplicadas às 

captações parapsíquicas em bases intelectuais interassistenciais; a autoconscientização multidi-
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mensional (AM); a interassistencialidade; a compreensão da Baratrosfera; as nuanças dos parafa-

tos e parafenômenos; a necessidade teática da Autoconscienciometrologia Parapsíquica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio de causa e efeito; o princípio do autoparapsiquismo; o prin-

cípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princí-

pio teático da descrença; o princípio da autocrítica; o princípio da assedialidade interconscien-

cial; o megaprincípio do “nada substitui o esforço pessoal”; o princípio da autodefesa cosmo-

ética. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código da pesquisa pessoal; 

o código pessoal da priorização evolutiva; o código dos valores pessoais; o código do exempla-

rismo pessoal (CEP). 

Tecnologia: a técnica do acoplamento energético; a técnica da assimilação das ener-

gias; a técnica da desassimilação das energias; a técnica do encapsulamento energético; a técni-

ca do arco voltaico craniochacral; a técnica da Lexicoterapia; a técnica dos trafores e trafares;  

a técnica da autobiografia; a técnica da checagem pensênica; a técnica dos 20 EVs diários; as 

técnicas de movimentação bioenergética. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o la-

boratório conscienciológico da diferenciação pensênica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: o efeito halo do estado vibracional no holopensene pessoal e ambiental; os 

efeitos evolutivos da reciclagem intraconsciencial (recin); o efeito da cultura parapsíquica sobre 

a execução da autoproéxis. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade interassistencial; o ciclo 

cosmoético da desassedialidade consciencial. 

Binomiologia: o binômio consciência-EC; o binômio autassédio-heterassédio; o binô-

mio EV−sensitivo ectoplasta; o binômio evocação-atração; o binômio energosfera pessoal–res-

saca energética; o binômio lucidez–autojuízo crítico; o binômio animismo-parapsiquismo; o bi-

nômio vítima-algoz; o binômio autodesrespeito-autocastração; o binômio autoconformismo-auto-

inconformismo; o binômio semipossessão benigna–semipossessão maligna; o binônio autopense-

nidade sadia–holopensene homeostático; o binômio percepção-parapercepção; o binômio enca-

psulamento−fôrma holopensênica; o binômio autorreflexão-acerto. 

Interaciologia: a interação conscins-consciexes; a interação assistente-assistido; a inte-

ração autolucidez parapsíquica–cosmovisão; a interação autexperimentação-autorreflexão-auto-

criticidade; a interação autocrítica dos esforços pessoais dia a dia, noite a noite, dimensão  

a dimensão; a interaç o intencionalidade−interassistencialidade−amparo extrafísico; a intera-

ção incorruptibilidade consciencial–holopensene homeostático; a interação fenomênica conteú-

do-forma; a interação sentidos somáticos–percepções extrassensoriais; a interação Autodiscerni-

mentologia-Cosmoeticologia-Autoparapercepciologia. 

Crescendologia: o crescendo subcérebro abdominal–mentalsoma; o crescendo emotivi-

dade-racionalidade; o crescendo na qualificação dos passos pessoais. 

Trinomiologia: o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; o trinômio prioridade- 

-desafio-autossuperação; o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo; o trinômio autopa-

rapsiquismo-parafenômeno-interpretação; o trinômio energias conscienciais–convivialidade– 

–autocognição; o trinômio sinalética anímica–sinalética bioenergética–sinalética parapsíquica. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio 

percepção-reconhecimento-discriminação-interpretação. 

Antagonismologia: o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidimensio-

nal; o antagonismo amaurose / visão; o antagonismo passividade / lucidez; o antagonismo para-

psiquismo cerebelar / parapsiquismo intelectual; o antagonismo mediunismo / animismo. 
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Filiologia: a cogniciofilia; a neofilia; a parapsicofilia; a xenofilia; a autopesquisofilia;  

a assistenciofilia; a cosmopensenofilia; a priorofilia. 

Fobiologia: a tanatofobia; a agateofobia; a fantasmofobia; a psiofobia. 

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

a síndrome da indisciplina autopensênica; a síndrome do medo. 

Holotecologia: a energoteca; a parapsicoteca; a parafenomenoteca; a egoteca; a consci-

enciometroteca; a consciencioterapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Parapsicologia; a Pa-

rapsicobiofísica; a Metapsicologia; a Parafatologia; a Paracerebrologia; a Intencionologia; a Au-

tocriticologia; o Autodiscernimentologia; a Tenepessologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

parapsíquica; as consciexes; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida;  

o ser interassistencial; o ser desperto. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

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

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

a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; 

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Ho-

mo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens energossomaticus;  

o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens tenepessista;  

o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minilabilidade parapsíquica = a condição pessoal de esponja, condizente 

ao estado de jejunice parapsíquica; maxilabilidade parapsíquica = a semipossessão maligna croni-

cificada. 

 

Culturologia: a cultura da convivialidade multidimensional; a Multiculturologia da Pa-

rapercepciologia. 

 

Tabelologia. No âmbito da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

paralelos práticos entre as condições promotoras da labilidade parapsíquica vinculadas aos pa-

drões de assedialidade e fluxos de amparabilidade: 
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Tabela  –  Paralelos  Padrões  de  Assedialidade  /  Fluxos  de  Amparabilidade 

 

N
os

 Padrões de Assedialidade Fluxos de Amparabilidade 

01. Acriticidade Criticidade 

02. Analfabetismo holossomático Autoconscienciometria realista 

03. Autassédio Autodesassédio 

04. Egoísmo Altruísmo 

05. Ignorância ignorada Busca de conhecimento 

06. Mediunismo da tacon Animismo parapsíquico interassistencial 

07. Neofobia parapsíquica Desassombro parapsíquico 

08. Perfil poliana Perfil assistencial 

09. Permissividade energética Autodefesa energética cosmoética 

10. Surto emocional Reflexão intíma 

 

Terapeuticologia. Pelos critérios da Paraterapêutica, eis, por exemplo, na ordem lógica, 

4 ferramentas conscienciológicas que propiciam a reeducação pensênica, emocional e parapsíqui-

ca com intuito de superar a labilidade parapsíquica: 

1. Autoconsciencioterapia. 

2. Autoconscienciometria. 

3. Heteroconsciencioterapia. 

4. Heteroconscienciometria. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a labilidade parapsíquica, indicados para a expansão das 

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

01.  Acompanhante  parapsíquico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

03.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

05.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 

09.  Manifestação  parapsíquica:  Parafenomenologia;  Neutro. 

10.  Megapatologia  intraconsciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Parafôrma  holopensênica:  Paraprocedenciologia;  Neutro. 

12.  Parapercepção  patológica:  Autoparapercepciologia;  Nosográfico. 

13.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

14.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 
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A  LABILIDADE  PARAPSÍQUICA  É  A  CONDIÇÃO  AUTOIM-
POSTA  PELA  PRÓPRIA  CONSCIN  INCAUTA,  INEXPERIEN-

TE,  INSIPIENTE  E  REFÉM  DA  PERMISSIVIDADE  E  SUBMIS-
SÃO  DOS  AUTO  E  HETERASSÉDIOS  INTERCONSCIENCIAIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a possibilidade de possuir labilidade pa-

rapsíquica? Qual o grau das oscilações e fragilidades pessoais quanto ao parapsiquismo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Málu; Equipes Criativas e Labilidade Parapsíquica; Artigo; I Jornada de Administração Consci-

enciológica; Revista; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro; RJ; Setembro, 
2004; páginas 148 a 156. 

2.  Mello, Alexandre; Lexicoterapia: Autodesassédio Mentalsomático; Artigo; Conscientia; Revista; Trimes-

tral; Vol. 7; N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu; PR; 
Janeiro-Março; 2003; página 20. 

3.  Takimoto, Nario; O Papel da Autoconsciencioterapia na Saúde Parapsíquica; Artigo; Conscientia; Re-

vista; Trimestral; Vol. 9; N. 3; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do 
Iguaçu; PR; Julho-Setembro; 2005; páginas 221 a 227. 

4.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índi-

ces; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de 
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 348 e 445. 

5.  Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 si-

nopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; 

página 616. 

6.  Zolet, Lílian; Superação da Labilidade Parapsíquica Através da Autopesquisa; Artigo; Conscientia; Re-
vista; Trimestral; Vol. 12; N. 3; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz 

do Iguaçu, PR; Julho-Setembro; 2008; páginas 299 a 310. 

 

L. Z. 
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L A B O R A T Ó R I O    C O N S C I E N C I O L Ó G I C O  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O laboratório conscienciológico é o espaço físico planejado para a realiza-

ção de autopesquisas evolutivas contínuas, sob a abordagem do paradigma consciencial, visando 

a autexperimentação individual de fenômenos e reflexões desencadeados a partir do próprio 

desempenho anímico-parapsíquico. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo laboratório provém do idioma Latim Medieval, laboratorium, 

“local de trabalho”  provavelmente através do idioma Franc s  laboratoire, “lugar  o qual  são fei-

tas experi ncias”. Apareceu no Século XVIII. A palavra consciência deriva do idioma Latim, 

conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; cons-

ci ncia; senso  ntimo”  e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII.  

O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ci ncia; arte; tratado; exposi-

ção cabal; tratamento sistemático de   tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ambiente para autexperimentos anímico-parapsíquicos. 2.  Labora-

tório de autoinvestigação. 3.  Laboratório multidimensional consciencial. 4.  Local de autopes-

quisas conscienciológicas. 

Neologia. As 3 expressões compostas laboratório conscienciológico, laboratório consci-

enciológico individual e laboratório conscienciológico grupal são neologismos técnicos da Expe-

rimentologia. 

Antonimologia: 1.  Laboratório experimental da Ciência Convencional. 2.  Laboratório 

de pesquisas da Parapsicologia. 3.  Laboratório experimental da Psicologia. 4.  Oficina escolar. 

Estrangeirismologia: a consciousness self-research; a out-of-body self-experimentation; 

o know-how parapsíquico; o modus operandi parapsíquico; o Serenarium; o Pacificarium; o Ver-

betarium.  

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Autopesquisologia. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Laboratório 

Conscienciológico: megadiscernimento. 

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

1.  “Laboratório. O laboratório conscienciológico deve ser sempre o local da antidis-

persividade, conexidade multidimensional, refazimento energético e pesquisas evolutivas con-

tínuas”. 

2.  “Pesquisador. O mais inteligente é a conscin pesquisadora estudar a si mesma, nes-

te atual momento evolutivo, sempre conectando os estudos com a suas prováveis vidas pregres-

sas, a fim de ampliar as variáveis investigativas”. 

3.  “Pesquisas. A melhor pesquisa é a persistente e continuada com atenção aos deta-

lhes”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa cosmoética; o holopensene do 

local favorável à autopesquisa; o holopensene pessoal da autoinvestigação dos fenômenos para-

psíquicos; o holopensene pessoal da autocientificidade; o holopensene pessoal neofílico; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os nexopensenes; a nexo-

pensenidade; a expansão da autopensenização; o materpensene da especialidade do laboratório 

conscienciológico direcionando a autopesquisa; a desintoxicação holopensênica; a reestruturação 

pensênica; o holopensene da autoconscientização multidimensional (AM); o holopensene pessoal 
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do detalhismo pesquisístico; o holopensene pessoal da sistematização da pesquisa consciencioló-

gica. 

 

Fatologia: o local otimizado para as autopesquisas evolutivas; o lugar para a autorrefle-

xão; o ambiente propício à antidispersividade; o conceptáculo de ideias; a base para os insights;  

a demonstração de fenômenos anímico-parapsíquicos; as hipóteses autoparapsíquicas testadas; as 

autexperimentações de princípios teóricos; o espaço físico organizado com materiais, instrumen-

tos e testes visando à obtenção de resultados conclusivos; a disponibilidade autopesquisística;  

o fato orientando a pesquisa; a viabilização de oportunidades para autexperimentações evolutivas; 

o fornecimento de subsídios à aprendizagem teática; o senso de prioridade; a autorganização cro-

nêmica; a pré-orientação; a busca pela cosmovisão do assunto pesquisado; o planejamento da au-

topesquisa; a metodologia de pesquisa; os procedimentos de pesquisa; a descoberta autônoma;  

o aprofundamento da autopesquisa; a autavaliação; a identificação dos trafais, trafores e trafares; 

o autenfrentamento cosmoético; a reciclagem intraconsciencial; a reeducação pessoal; a euforin; 

os cruzamentos dos resultados laboratoriais; a heurística; a interdisciplinaridade; o registro deta-

lhista dos experimentos; a ficha do laboratório; a autocientificidade quanto à interpretação dos fe-

nômenos; a apriorismose; a revisão; a reinvestigação; a reciclagem técnica. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; os desbloqueios de chacras; o acoplamento energético; as assimila-

ções energéticas intervenientes na autoinvestigação; o autencapsulamento energético; a autocons-

cientização multidimensioanal (AM); a lucidez e o discernimento extrafísico da conscin na quali-

ficação da pesquisa consciencial; a parapercepção relativa às dimensões extrafísicas; os  fenôme-

nos da projeção; os estados alterados da consciência; as fases da projeção; as relações da cons-

ciência  projetada; a catalepsia projetiva; as retrocognições; a precognição; a clarividência viajora; 

a simulcognição; a clauriaudiência; a exteriozação de ectoplasma; as materializações; a paracirur-

gia; a pangrafia; a psicometria; a semipossessão; a olorização; a telepatia; o auxílio dos ampara-

dores extrafísicos de função; a autoinvestigação quanto à tarefa energética pessoal diária (tene-

pes); a recuperação de cons; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) direcionando a autexperimentação; 

a coleta, análise e conclusão dos parafatos; o extrapolacionismo parapsíquico; a tares do ampa-

rador extrafísico de função; o equívoco paraperceptivo; a distorção parapsíquica; o autassédio 

comprometendo a coleta dos resultados e interpretação dos fenômenos anímico-parapsíquicos; os 

contrafluxos no início dos experimentos; o heterassédio pré-experimento; a paracaptação de ide-

ias pertinentes ao objeto de estudo; a catálise máxima do autodiscernimento quanto às paraper-

cepções; o acesso às informações do Curso Intermissivo (CI) e ao conteúdo da programação exis-

tencial; a autocientificidade multidimensional; as comprovações do autoparapsiquismo e para-

fatos; o  autodesassédio mentalsomático; a inteligência evolutiva (IE) norteando o nível das pri-

orizações das autopesquisas da conscin; as pesquisas sobre a evolução sob o enfoque do paradig-

ma consciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo racionalidade-cientificidade; o sinergismo autopesqui-

sa-heteropesquisa; o sinergismo energossoma-psicossoma-mentalsoma; o sinergismo autopara-

psiquismo-autocosmoética; o sinergismo hiperacuidade-autodiscernimento; o sinergismo cons-

ciex amparadora–conscin autopesquisadora parapsíquica. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) a partir do autoparapsiquismo; o princí-

pio de os fatos e parafatos orientarem a pesquisa; o princípio da perseverança pesquisística; 

o princípio da falseabilidade das hipóteses; o princípio da Navalha de Ockham; o princípio da 

verbação pesquisística. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) utilizado nas autopesquisas multi-

dimensionais; o código pessoal de priorização evolutiva. 
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Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da inteligência evolutiva; a teo-

ria das seriéxis; a teoria da manifestação multidimensional da consciência; a teoria do holosso-

ma; a teoria da Bioenergética; a teoria da recuperação de cons. 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica da assim-desassim; a técnica do 

acoplamento áurico; a técnica da Higiene Consciencial; a técnica da iscagem interconsciencial;  

a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da 

exaustividade; a técnica do omniquestionamento; a técnica do registro fatuístico e parafatuístico.  

Voluntariologia: os voluntários da administração e manutenção dos laboratórios cons-

cienciológicos; os voluntários da pré-orientação dos experimentos laboratoriais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico; o laboratório conscienciológico da 

Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVEXIS); os laboratórios consciencio-

lógicos da Associação Internacional para Evolução da Consciência (ARACÊ); os laboratórios 

conscienciológicos do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); os laboratórios 

conscienciológicos do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); o labo-

ratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Holociclo; 

o laboratório conscienciológico Holoteca; o laboratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio In-

visível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da 

Pensenologia; o Colégio Invisível da Serenologia. 

Efeitologia: o efeito do autodesassédio; os efeitos das autovivências dos parafenôme-

nos; o efeito da concentração mental na eficácia autopesquisística; o efeito da autopesquisa na 

profundidade intraconsciencial; o efeito da autopesquisa na qualificação interassistencial; os 

efeitos da recin; os efeitos das autexperimentações na elaboração de hipóteses de pesquisa. 

Neossinapsologia: a aquisição e / ou recuperação de neossinapses; a formação de para-

neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo autexame-autopesquisa-autoconhecimento; o ciclo problema-hipóte-

ses-experimentos-resultados-análises-conclusões; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo 

percepções multidimensionais–registros pessoais. 

Enumerologia: o local maceteado para autopesquisas teáticas; o local preparado para 

autexperimentações parapsíquicas; o local otimizado para vivências interdimensionais; o local 

amparado por equipes extrafísicas; o local organizado para o registro das autexperiências; o local 

intrafísico com ampla conexão extrafísica; o local parapedagógico do semperaprendente parapsí-

quico. 

Binomiologia: o binômio autexperimentação-autocriticidade; o binômio animismo-pa-

rapsiquismo; o binômio percepção-parapercepção; o binômio autopesquisa multidimensional– 

–recuperação de cons; o binômio autoinvestigação consciencial–recin; o binômio autopesquisa- 

-recéxis; o binômio autesforço-autevolução. 

Interaciologia: a interação autesforço-amparabilidade; a interação cérebro-paracé-

rebro; a interação realidade intraconsciencial–realidade extrafísica; a interação autopesquisa-

dor-equipex; a interação autopesquisa-autenfrentamento; a interação pesquisador–materpensene 

do laboratório conscienciológico; a interação laboratório conscienciológico–reurbex. 

Crescendologia: o crescendo autopesquisas-autodescobertas; o desassédio conquistado 

com o crescendo autexperimentos-autorreflexões-autotares; o crescendo retrovalor-neovalor;  

o crescendo sinapses-parassinapses-paraneossinapses; a autexperimentação laboratorial promo-

vendo o crescendo convicção teórica–convicção vivencial; o crescendo conscin casca-grossa– 

–conscin parapsíquica. 

Trinomiologia: o trinômio observação-análise-discernimento; o trinômio método-clare-

za-precisão; o trinômio autoverificação-autorrefutação-autorreinvestigação; o trinômio autopes-

quisa-teática-verbação; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-autorreflexão-recin-recéxis; o polinômio fa-

tos-parafatos-hipóteses-autexperimentação-neoverpon; o polinômio evidência-análise-síntese- 

-enumeração; o polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo; a autopesquisa 

aplicada ao polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 
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Antagonismologia: o antagonismo laboratório conscienciológico / laboratório eletro-

nótico; o antagonismo paradigma consciencial / paradigma mecanicista-newtoniano; o antago-

nismo autoignorância / autoconhecimento. 

Paradoxologia: o paradoxo de o laboratório conscienciológico individual ser base fí-

sica para a autopesquisa porém, extrafisicamente coletivo; o paradoxo de ser o pesquisador  

o próprio objeto pesquisado; o paradoxo da compatibilidade da autopesquisa da consciência  

e impessoalidade científica; o paradoxo da passividade ativa. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;  

a parapsicocracia; a proexocracia; a autexperimentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço autopesquisístico; as leis da Proéxis; as leis da Proje-

ciologia. 

Filiologia: a laborfilia; a pesquisofilia; a conscienciofilia; a parapsicofilia; a leiturofilia; 

a grafofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a autocognofobia; a parapsicofobia; a neofobia; a projeciofobia; a espectro-

fobia; a claustrofobia; a nictofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Swendenborg; a síndrome de Amiel; a síndrome da dis-

persão consciencial; a síndrome da mediocrização; a síndrome da despriorização evolutiva. 

Maniologia: a mania de postergar a autevolução; a mitomania; a mania de deturpar os 

fatos; a mania de negligenciar o hábito de anotar; a mania de queimar etapas na autopesquisa;  

a mania de perfeição; a mania do achismo. 

Mitologia: as refutações dos dogmas religiosos pela autopesquisa; o mito da mudança 

de patamar evolutivo sem autesforço; o mito da autopesquisa sem reflexão e discernimento; o mi-

to da autevolução sem autopesquisa e autorrecins. 

Holotecologia: a experimentoteca; a ciencioteca; a pesquisoteca; a fatoteca; a conscien- 

ciometroteca; a pensenoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Holossomatologia; a Parapercepciologia;  

a Evoluciologia; a Autopensenologia; a Holomaturologia; a Metodologia; a Autodiscernimentolo-

gia; a Autopesquisologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin pesquisadora; a conscin parapsíquica; a conscin cobaia; a isca 

humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a equipex. 

 

Masculinologia: o autopesquisador parapsíquico; o acoplamentista; o agente retroco-

gnitor; o cognopolita; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o duplista; 

o epicon lúcido; o evoluciente; o intelectual; o intermissivista; o inversor existencial; o reciclante 

existencial; o macrossômata; o maxidissidente; o retomador de tarefa; o tenepessista; o ofiexista; 

o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o projetor consci-

ente; o tertuliano; o teletertuliano. 

 

Femininologia: a autopesquisadora parapsíquica; a acoplamentista; a agente retroco-

gnitora; a cognopolita; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a duplista; 

a epicon lúcida; a evoluciente; a intelectual; a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante 

existencial; a macrossômata; a maxidissidente; a retomadora de tarefa; a tenepessista; a ofiexista; 

a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a projetora cons-

ciente; a tertuliana; a teletertuliana. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Ho-

mo sapiens analyticus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens conscientiologus;  

o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autologicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: laboratório conscienciológico individual = aquele no qual os experimen-

tos são realizados por única pessoa; laboratório conscienciológico grupal = aquele no qual os ex-

perimentos são realizados por duas ou mais pessoas. 

 

Culturologia: a cultura das autopesquisas evolutivas. 

 

Argumentologia. O laboratório conscienciológico individual permite as autexperimen-

tações anímico-parapsíquicas de modo a favorecer o controle de variáveis experimentais, mitigan-

do possíveis fatores de alterações de resultados, segundo metodologia e protocolos de pesquisa 

conscienciológica.  

 

Tipologia. Do ponto de vista da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

3 categorias de compontes integrantes da infraestrutura dos laboratórios conscienciológicos in-

dividuais, os quais variam de acordo com a especialidade do objeto de estudo: 

1.  Instrumentos: balança; câmeras de monitoramento e registro em vídeo; equipamen-

tos de som, medição, aferição de variáveis ambientais e fisiológicas. 

2.  Materiais: cama; mesa; cadeira; estante; poltrona; relógio; luminária; ar-condicio-

nado; livros; folhas; caneta; CDs (compact disc). 

3.  Testes: livros Conscienciograma, 700 experimentos da Conscienciologia, 100 testes 

da conscienciometria e 200 teáticas da Conscienciologia. 

 

Individuais. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis 37 laboratórios conscienciológicos 

individuais, em 5 campi conscienciocêntricos relacionados em ordem cronológica (Ano-base: 

2017): 

 

A.  CEAEC. Localizado na cidade de Foz do Iguaçu, estado do Paraná, o campus possui 

16 laboratórios de autopesquisa, dispostos na ordem alfabética com as respectivas especialidades, 

tempos de duração dos experimentos e data de fundação:  

01.  Autevoluciologia: 3h30min; fundado em 23.09.1999. 

02.  Autocosmoeticologia: 1h30min; fundado em 29.09.1999. 

03.  Autodespertologia: 1h30min; fundado em 23.09.1999. 

04.  Automentalsomatologia: 3h30min; fundado em 23.09.1999. 

05.  Autoparageneticologia: 1h30min; fundado em 23.09.1999. 

06.  Autopensenologia: 1h30min; fundado em 27.12.1998. 

07.  Autoproexologia: 3h30min; fundado em 20.02.1998. 

08.  Autoprojeciologia: 3h30min; fundado em 01.01.1998. 

09.  Autorganizaciologia: 1h30min; fundado em 23.12.1998. 

10.  Autorretrocogniciologia: 3h30min; fundado em 22.02.1998. 

11.  Autossinaleticologia: 1h30min; fundado em 23.12.1998. 

12.  Duplologia: 3h30min; fundado em 23.09.1999. 

13.  Estado vibracional: 1h30min; fundado em 21.02.1998. 

14.  Imobilidade física vígil: 3h30min; fundado em 13.09.1997. 

15.  Paradireitologia: 3h30min; fundado em 24.11.2013. 

16.  Tenepessologia: 1h30min; fundado em 08.04.1998. 

 

B.  ARACÊ. Localizado na cidade de Domingos Martins, estado do Espírito Santo,  

o campus possui 13 laboratórios de autopesquisas, dispostos na ordem alfabética com as respecti-

vas especialidades, tempos de duração dos experimentos e data de fundação: 

01.  Autoconscienciometrologia: 3h30min; fundado em 28.03.2008. 

02.  Autopensenologia: 1h30min; fundado em 23.07.2004. 

03.  Autossinaleticologia: 1h30min; fundado em 23.07.2004. 
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04.  Autovivenciograma: 1h30min; fundado em 05.12.2015. 

05.  Conscienciografologia: 3h30min; fundado em 05.12.2015. 

06.  Diferenciação  pensênica: 1h30min; fundado em 23.07.2004. 

07.  Estado vibracional: 1h30min; fundado em 23.07.2004. 

08.  Grupocarmologia: 1h30min; fundado em 23.07.2004. 

09.  Imobilidade física vígil: 3h30min, fundado em 25.04.2008. 

10.  Serenarium 1: 72h; fundado em 11.12.2004. 

11.  Serenarium 2: 72h; fundado em 28.02.2008. 

12.  Serenarium 3: 72h; fundado em 09.05.2008. 

13.  Tenepessologia: 1h30min; fundado em 23.07.2004. 

 

C.  IIPC. Localizado na cidade de Saquarema, estado do Rio de Janeiro, o campus pos-

sui 6 laboratórios de autopesquisas, dispostos na ordem alfabética com as respectivas especiali-

dades, tempos de duração dos experimentos e data de fundação: 

1.  Cosmoconsciência: 1h30min; fundado em 01.12.2007. 

2.  Curso Intermissivo: 1h30min; fundado em 13.06.2004. 

3.  Estado vibracional: 1h30min; fundado em 13.06.2004. 

4.  Imobilidade física vígil: 3h; fundado em 13.04.2004. 

5.  Paraeducação: 1h30min; fundado em 13.03.2004. 

6.  Tenepes: 1h30min; fundado em 01.12.2007. 

 

D.  ASSINVÉXIS. Localizado na cidade de Foz do Iguaçu, estado do Paraná, o campus 

possui 1 laboratório, denominado Serenarium, o qual favorece as autopesquisas sobre Serenolo-

gia. Propicia ao pesquisador a imersão laboratorial de 72h. O laboratório foi inaugurado em 

16.06.2013. 

 

E.  Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia 

(ECTOLAB). Localizada na cidade de Foz do Iguaçu, estado do Paraná, possui 1 laboratório, de-

nominado Laboratório Conscienciológico de Ectoplasmologia, sendo local favorável às autopes-

quisas sobre a Ectoplasmia. O laboratório foi inaugurado em 14.07.2013.  

 

Grupais. Eis, em ordem alfabética, 2 laboratórios conscienciológicos grupais situados 

no campus CEAEC (Ano-base: 2017): 

1.  Acoplamentarium: local tecnicamente planejado para desenvolver as pesquisas sobre 

o parapsiquismo e interassistencialidade; fundado em 20.02.2003. 

2.  Laboratório Conscienciológico da Conscienciografologia: espaço laboratorial otimi-

zado para se desenvolver o processo de escrita e favorecer o desassédio mentalsomático; fundado 

em 25.07.2014. 

 

Autopesquisa. No âmbito da Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética, 5 locais 

funcionando ao modo de laboratório de autopesquisa conscienciológica (Ano-base: 2017): 

1.  Grafopensenarium: laboratório mentalsomático da escrita, o qual favorece a produ-

ção das gestações conscienciais (gescons) resultantes das autopesquisas: localizado na cidade de 

Natal, estado do Rio Grande do Norte, no campus da Associação Internacional dos Campi de 

Pesquisas da Conscienciologia (INTERCAMPI). 

2.  Holociclo: laboratório destinado à produção intelectual da Conscienciologia; localiza-

do no campus CEAEC.  

3.  Holoteca: ambiente destinado à exposição de tecas (livros, selos, conchas, dentre ou-

tros artefatos do saber), reunião de documentos, livros, fotos, filmes, pinturas, músicas, ou seja, 

megabanco de dados e centro dinâmico de pesquisa, educação, produção, difusão científico-cultu-

ral; localizada nos campi CEAEC e ARACÊ. 
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4.  Laboratório da mentalsomática aplicada: ambiente propício para experimentar, pes-

quisar e estudar os atributos mentaissomáticos; localizado na cidade de Natal, estado do Rio 

Grande do Norte, no campus INTERCAMPI. 

5.  Tertuliarium: local onde ocorrem as tertúlias conscienciológicas (debatódromo); lo-

calizado no campus CEAEC. 

 

VI.  Acabativa 
 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o laboratório conscienciológico, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Autocientificidade:  Autocogniciologia; Homeostático. 

03.  Autocrítica  parafenomenológica:  Autocriticologia;  Neutro. 

04.  Autodiscernimento  parapsíquico:  Descrenciologia;  Homeostático. 

05.  Autoparapercepciologia  Ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

06.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Balão  de  ensaio:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Coleta  seletiva:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

09.  Eficácia  autopesquisística:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

10.  Fato  orientador:  Pesquisologia;  Neutro. 

11.  Fenomenologia  holossomática:  Parafenomenologia;  Neutro. 

12.  Fruto  experimental:  Experimentologia; Homeostático. 

13.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

14.  Pesquisador  conscienciológico:  Experimentologia; Homeostático. 

15.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

 

A  IMERSÃO  EM  LABORATÓRIO  CONSCIENCIOLÓGICO  FA-
VORECE  AS  AUTOPESQUISAS  EVOLUTIVAS.  DISPONÍVEL  

À  CONSCIN  MOTIVADA,  É  LOCAL  DE  CONEXÃO  PARA-
TECNOLÓGICA  E  INTERASSISTÊNCIA  MULTIDIMENSIONAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, prioriza as autopesquisas evolutivas? Costuma 

utilizar os laboratórios conscienciológicos? Quais os resultados efetivos, decorrentes das autexpe-

rimentações laboratoriais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Marconi, Marina de Andrade; & Lakatos, Eva Maria; Metodologia Científica; 282 p.; 4 partes; 45 seções; 

176 subseções; 7 caps.; 1 cronologia; 541 enus.; 35 esquemas; 2 gráfs.; 30 tabs.; 195 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; 3ª Ed. 

Atlas; São Paulo, SP; 2000; páginas 271 a 278. 

2.  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 44 e 144. 

3.  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 microbiogra-
fia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282 ter-

mos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 187. 

4.  Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Steiner; et 
al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto In-

ternacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 44, 47, 53, 54, 100, 126, 130  
e 132. 
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5.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 

1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 

termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 953, 1.301  

e 1.302. 

6.  Idem; Projectiology: A Panorama of Experiences of the Consciousness Outside of the Human Body 

(Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano); revisores Cristina Arakaki; et al.; 

trad. Kevin de La Tour; & Simone de La Tour; XVI + 1.232 p.; 522 caps.; 18 seções; 145 abrevs.; 1 cronologia; 27 

E-mails; 1.156 enus.; 43 ilus.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 8ª Ed. Spe-
cial Edition; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 25, 39, 

47, 115, 241, 294, 347, 352, 779 e 945. 

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 150, 160, 
166, 191, 334, 348, 355, 356, 388 e 395. 

 

R. O. S. 
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L A B O R A T Ó R I O    C O N S C I E N C I O L Ó G I C O    D A    E C T O P L A S M I A  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O laboratório conscienciológico da ectoplasmia é o espaço físico tecnica-

mente otimizado para a realização de experimentos científicos multidimensionais e cosmoéticos, 

relacionados ao fenômeno ectoplásmico, ao ectoplasma (substância) e ao ectoplasta (indivíduo). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo laboratório provém do idioma Latim Medieval, laboratorium, 

“local de trabalho”  provavelmente através do idioma Franc s  laboratoire, “lugar onde são feitas 

experi ncias”. Apareceu no Século XVIII. A palavra consciência deriva do mesmo idioma Latim, 

conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciên-

cia; senso  ntimo”  e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O ele-

mento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ci ncia; arte; tratado; exposição 

cabal; tratamento sistemático de   tema”. O prefixo ecto vem do idioma Grego, ektos, “de fora; 

por fora”. Apareceu no Século XIX. O vocábulo plasma vem do mesmo idioma Grego, plasma, 

“modelar; envolver”. Surgiu na Linguagem Científica em 1836. 

Sinonimologia: 1.  Sala de experimentos conscienciológicos ectoplásmicos. 2.  Câmara 

ectoplásmica conscienciológica. 3.  Laboratório conscienciológico de bioenergias condensadas.  

4.  Laboratório conscienciológico da Parafisiologia do ectoplasta. 5.  Ectoplasmarium. 

Neologia. As 3 expressões compostas miniexperimento no laboratório conscienciológico 

da ectoplasmia, maxiexperimento no laboratório conscienciológico da ectoplasmia e megaexpe-

rimento no laboratório conscienciológico da ectoplasmia são neologismos técnicos da Energos-

somatologia. 

Antonimologia: 1.  Palco de fenômenos de materialização. 2.  Laboratório intrafísico da 

Ciência Convencional. 3.  Laboratório intrafísico de Parapsicologia. 4.  Ambiente de dinâmica 

parapsíquica. 5.  Biotério de ectoplastas. 

Estrangeirismologia: o selftuning paraperceptivo; o know-how parapsíquico; o back-

ground parapsíquico; o modus operandi parapsíquico; o rap parapsíquico; o fenômeno polter-

geist; o psi-hitting e o psi-missing. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às bioenergias e ao ectoplasma. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Ectoplasmia: as-

sistência semimaterial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocientificidade; o holopensene pessoal da 

máxima autenticidade nos achados pesquisísticos; o holopensene pessoal da tecnicidade criativa; 

o holopensene do laboratório como fator determinante do sucesso dos experimentos; a retilineari-

dade autopensênica; o holopensene pessoal da Parapercepciologia; os paratecnopensenes; a para-

tecnopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os 

praxipensenes; a praxipensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; o holopen-

sene da construção do conhecimento científico por meio da intercooperação multidimensional en-

tre o amparador pesquisador extrafísico e o voluntário pesquisador intrafísico. 

 

Fatologia: a estrutura intrafísica do laboratório otimizando os experimentos de ectoplas-

mia; o ambiente experimental clean; a fonte de água corrente; a blindagem eletromagnética da sa-

la experimental (gaiola de Faraday); a poltrona adequada ao relaxamento somático do ectoplasta;  

a cama visando os experimentos projetivos; a temperatura e umidade mais baixas predispondo  

à exteriorização do ectoplasma; a roupa confortável; a alimentação leve; os questionários pré  
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e pós-experimento; o protocolo de pesquisa; o registro minucioso; a pontualidade nos experimen-

tos como indicador de organização; o acolhimento e orientação ao ectoplasta; os equipamentos de 

medição e registro das variáveis ambientais; os equipamentos de medição e registro dos sinais fi-

siológicos do ectoplasta. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a sinalética energética específica da ectoplasmia; os diversos tipos 

de ectoplasma; a blindagem energética da sala de experimentos; a potencialização energossomáti-

ca percebida no interior da sala experimental; a paratecnologia utilizada pelas consciexes pesqui-

sadoras; as parapercepções e parafenômenos concomitantes durante o procedimento experimen-

tal; o paraprotocolo de pesquisa; a assistência às consciexes ocorridas no campo ectoplásmico, 

extrapauta, mostrando o parafato de os amparadores evitarem desperdícios. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo entre veículos do ho-

lossoma formando a megausina ectoplásmica consciencial; o sinergismo equipin-equipex; o si-

nergismo holopensene do laboratório–equipamentos eletrônicos. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado à Auto e Heterexperimentologia; 

o princípio de toda pesquisa conscienciológica ser cosmoética e evolutivamente útil. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) no emprego das energias conscien-

ciais (ECs); o código grupal de Cosmoética (CGC) aplicado ao trabalho em equipe do labora-

tório. 

Teoriologia: a teoria geral da ectoplasmia; as neoteorias da Parametodologia Científi-

ca; as teorias da Metodologia Científica. 

Tecnologia: a técnica do acoplamento áurico; a técnica do arco voltaico craniochacral;  

a técnica da assepsia energética; a técnica da iscagem interconsciencial; a técnica da assim-de-

sassim; a técnica da auscultação energética; a técnica do estado vibracional; a técnica da expan-

são das energias conscienciais; a técnica da exteriorização das energias conscienciais; a técnica 

da Higiene Consciencial; a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da passividade 

alerta; a técnica da relaxação muscular progressiva; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da 

exaustividade; a técnica da heterocrítica cosmoética; a técnica do omniquestionamento; a técnica 

do registro fatuístico e parafatuístico; a técnica de utilização das sinaléticas energéticas e para-

psíquicas pessoais na identificação e mensuração da ectoplasmia. 

Voluntariologia: o voluntariado e o paravoluntariado na Associação Internacional de 

Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia (ECTOLAB); a equipin de voluntários 

pesquisadores. 

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

cienciológico da Paratecnologia Aplicada; o laboratório conscienciológico da Bioenergologia;  

o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da sinalética energética  

e parapsíquica pessoal; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório consci-

enciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório das dinâmicas parapsíquicas; a Dinâ-

mica Interassistencial da Paracirurgia enquanto laboratório conscienciológico grupal. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Paraper-

cepciologia; o Colégio Invisível da Paracirurgia. 

Efeitologia: o efeito halo das pesquisas continuadas; o efeito psi-missing; os efeitos físi-

cos da ectoplasmia. 

Neossinapsologia: a recuperação de neossinapses e paraneossinapses dos estudos para-

metodológicos realizados no Curso Intermissivo (CI). 

Ciclologia: o ciclo pergunta-investigação-análise-conclusão-neopergunta. 

Enumerologia: o ginoectoplasma; o androectoplasma; o mineroectoplasma; o fitoecto-

plasma; o zooectoplasma; o umbilicoectoplasma; o neuroectoplasma. 
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Binomiologia: o binômio autexperimentação-autocriticidade; o binômio suposição-Des-

crenciologia; o binômio cosmoeticidade-assistencialidade; o binômio paratécnica-Paraciência;  

o binômio intelectualidade-parapsiquismo. 

Interaciologia: a interação Tecnologia-Paratecnologia; a interação ectoplasma-senso-

res-equipamentos; a interação inevitável ectoplasta experimentador–voluntário pesquisador;  

a interação Fisiologia-Parafisiologia; a interação Parafisiologia-Paragenética; a interação célu-

la-ectoplasma; a interação lignina-fitoectoplasma; a interação neurônio-glia-líquor-neuroecto-

plasma. 

Crescendologia: o crescendo exteriorização de bioenergia–exteriorização de ectoplas-

ma; o crescendo extrapolação parapsíquica–aquisição parapsíquica; o crescendo paradigma 

eletronótico–paradigma consciencial; o crescendo física da matéria–parafísica do ectoplasma;  

o crescendo ectoplasmia–efeito físico–materialização. 

Trinomiologia: o trinômio ectoplasmia-clarividência-clariaudiência; o trinômio verda-

de-realismo-autenticidade; o trinômio intelecção-compreensão-distribuição; o trinômio pesqui-

sa-exegese-hermenêutica. 

Polinomiologia: o polinômio bioenergia-ectoplasmia-parapsiquismo-interassistenciali-

dade; o polinômio pergunta-pesquisa-conclusão-divulgação; o polinômio interassistencial aco-

lhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio soma-energossoma-psicos-

soma-mentalsoma; o polinômio célula-citoplasma-mitocôndria-lignina-ectoplasma. 

Antagonismologia: o antagonismo ectoplasmia assistencial / show de efeito físico;  

o antagonismo pesquisa eletronótica sobre ectoplasmia / pesquisa conscienciológica ectoplás-

mica. 

Legislogia: as leis extrafísicas expandindo as leis da Física; as leis da Parafisiologia  

e da Paragenética expandindo as leis da Fisiologia. 

Filiologia: a energofilia; a parapsicofilia; a cienciofilia; a pesquisofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a energofobia; a consciexofobia. 

Sindromologia: a síndrome ectoplásmica. 

Mitologia: o mito dos efeitos prejudiciais da doação de ectoplasma; o mito do showman 

ectoplasta; o mito dos efeitos exagerados da ectoplasmia, a exemplo da perda significativa de pe-

so e diminuição abrupta da temperatura. 

Holotecologia: a energeticoteca; a sinaleticoteca; a parapsicoteca; a ciencioteca; a tec-

noteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Neurociência; a Biologia; a Fisiologia;  

a Física; a Psicobiologia; a Engenharia; a Parapsicologia; a Metapsíquica; a Bioenergologia; a Ec-

toplasmologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Parafisiologia; a Paratecnologia;  

a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto; a semiconsciex; os 

mestres, doutores e pós-doutores maxidissidentes da Ciência Convencional; a equipe intrafísica 

do laboratório; os ex-iniciados do antigo Egito; os ex-Xamãs; os atuais paracirurgiões técnicos; os 

ex-pesquisadores da Metapsíquica, agora consciexes, participando da equipex; os ex-pesquisado-

res da Metapsíquica, agora ressomados, participando da equipin. 

 

Masculinologia: o ectoplasta; o sensitivo parapsíquico; o tenepessista; o pesquisador vo-

luntário da ECTOLAB; o pesquisador associado; o pesquisador pontual; o pesquisador a distân-

cia; os parapesquisadores; o consultor associado; o consultor ad-hoc; os técnicos e ajudantes da 

pesquisa; o ectoplasta voluntário da CCCI; o ectoplasta convidado; o ectoplasta curioso; o duplis-

ta do ectoplasta; o ectoplasta-cobaia; o ectoplasta-autopesquisador; o amparador coordenador dos 

experimentos; o evoluciólogo; o pesquisador alemão Albert von Schrenck-Notzing (1862–1929). 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13749 

Femininologia: a ectoplasta; a sensitiva parapsíquica; a tenepessista; a pesquisadora vo-

luntária da ECTOLAB; a pesquisadora associada; a pesquisadora pontual; a pesquisadora a dis-

tância; as parapesquisadoras; a consultora associada; a consultora ad-hoc; as técnicas e ajudantes 

da pesquisa; a ectoplasta voluntária da CCCI; a ectoplasta convidada; a ectoplasta curiosa; a du-

plista do ectoplasta; a ectoplasta-cobaia; a ectoplasta-autopesquisadora; a amparadora coordena-

dora dos experimentos; a evolucióloga; as ex-pítias do Oráculo de Delphos; a parapsíquica italia-

na Eusápia Palladino (1854–1918). 

 

Hominologia: o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens paratechnologus;  

o Homo sapiens energoexpositor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens macrossoma-

bilis; o Homo sapiens autoscientificus; o Homo sapiens perquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniexperimento no laboratório conscienciológico da ectoplasmia  

= a medição de parâmetros físicos e fisiológicos do ectoplasta iniciante; maxiexperimento no la-

boratório conscienciológico da ectoplasmia = a medição de parâmetros físicos e fisiológicos do 

ectoplasta veterano, com produção de efeitos físicos e materialização; megaexperimento no labo-

ratório conscienciológico da ectoplasmia = a medição de parâmetros fisiológicos e parafisiológi-

cos do ectoplasta macrossômata. 

 

Culturologia: a cultura da auto e heteropesquisa paracientífica; a cultura da Paratec-

nologia; a cultura da Parafenomenologia; a cultura da Parapercepciologia; a paracultura do 

amparo técnico de função. 

 

Pesquisa. A pesquisa laboratorial em ectoplasmia pode ser melhor compreendida por 

meio de 4 perguntas orientadoras da investigação, dispostas em ordem funcional: 

1.  Motivo. Por qual motivo pesquisar a ectoplasmia? 

2.  Objeto. Qual, precisamente, o objeto a ser estudado? 

3.  Utilidade. Com qual finalidade investigar a ectoplasmia? 

4.  Metodologia. Como investigar este fenômeno em laboratório? 

 

Motivação. Ao aprofundar o trabalho bioenergético, a conscin identifica na ectoplasmia 

importante ferramenta assistencial. Surge, assim, a necessidade de investigar a estrutura e as ca-

racterísticas do parafenômeno. 

Interface. É inteligente iniciar a pesquisa laboratorial conscienciológica pelo parafenô-

meno de interface entre o físico e o extrafísico: a ectoplasmia. 

Agentes. A ectoplasmia envolve basicamente 2 agentes: o ectoplasma – substância exte-

riorizada; e o ectoplasta – conscin produtora de ectoplasma. 

Metodologia. O desafio está na metodologia de estudo do parafenômeno em laboratório, 

utilizando instrumentos limitados à medição de grandezas físicas. 

Efeitos. A solução é observar a ectoplasmia através de efeitos correlatos na Física e na 

Biologia. No laboratório, buscam-se possíveis transdutores ectoplásmicos. 

 

Transdutores. Eis, listados na ordem alfabética, 4 possíveis efeitos da ectoplasmia em 

variáveis físicas ambientais: 

1.  Eletromagnetismo: indução eletromagnética. 

2.  Gravidade: flutuações gravitacionais. 

3.  Temperatura: variações na temperatura. 

4.  Umidade: variações na umidade. 
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Fisiologia. Na falta do exame de ectoplasmografia, é possível estudar os efeitos da ecto-

plasmia através do registro de parâmetros fisiológicos da conscin ectoplasta, por exemplo, estes  

5, listados na ordem alfabética: 

1.  Bioimpedância. 

2.  Eletrocardiograma (ECG). 

3.  Eletroencefalograma (EEG). 

4.  Peso corporal. 

5.  Temperatura corporal. 

 

Equipamentos. Eis, listados na ordem alfabética, 5 exemplos de equipamentos e dispo-

sitivos utilizados atualmente (Ano-base: 2014) nos experimentos do laboratório da ectoplasmia: 

1.  Balança: sistema de medição do peso corporal do ectoplasta, de alta sensibilidade, 

montado sob a poltrona de experimentos. O peso do conjunto poltrona e ectoplasta é registrado 

em tempo real, na forma de gráfico. 

2.  Câmeras: monitoramento e registro em vídeo do interior da sala experimental. 

3.  Eletroencefalógrafo: equipamento sem fio, de 14 canais. 

4.  Psyleron: gerador de números aleatórios de efeito quântico para registro de desvios 

estatísticos, correlacionados, em tese, ao campo bioenergético. 

5.  Sensores: medição de temperatura e umidade, com alta precisão, em 4 pontos especí-

ficos da sala experimental. 

 

Estrutura. A edificação do laboratório, situada no campus da Associação Internacional 

do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), conta com as 5 estruturas intrafísicas 

de apoio, listadas em ordem funcional: 

1.  Sala experimental: espaço reservado para experimentos, composto por duas poltro-

nas, cama, fonte de água corrente, ar condicionado, instrumentos e sensores de medição. 

2.  Sala de controle: central de monitoramento dos experimentos, com computadores  

e equipamentos de registro dos dados. 

3.  Sala de apoio: ambiente reservado para realização de testes cognitivos e preenchi-

mento dos questionários pré e pós-experimento. 

4.  Almoxarifado: armazenamento de materiais de consumo, ferramentas e eletrônica. 

5.  Banheiro e copa: dependência para uso dos experimentadores, pesquisadores e visi-

tantes. 

 

Pesquisas. Eis, listadas na ordem alfabética, 6 exemplos de pesquisas em andamento no 

laboratório (Ano-base: 2014), incluindo parcerias com instituições científicas externas: 

1.  Alterações Físicas e Fisiológicas na Ectoplasmia: estudo do efeito da ectoplasmia 

sobre a temperatura e umidade do campo bioenergético; estudo da variação da temperatura cor-

poral, do peso corporal e das ondas cerebrais durante exteriorização de ectoplasma. 

2.  Avaliação do Estado Vibracional por Bioimpedância: estudo da variação da con-

dutância elétrica nos pontos de acupuntura antes e após instalação do EV. 

3.  Correlatos Eletroencefalográficos do Estado Vibracional: estudo das ondas cere-

brais em praticantes do EV. Essa pesquisa, já finalizada, indicou aumento das altas frequências 

(banda gama) em voluntários experientes durante instalação do EV. 

4.  Efeitos da Energização no Crescimento de Allium cepa: estudo do efeito da energi-

zação no crescimento de sementes e raízes de cebola. 

5.  Efeitos da Energização nos Metabólitos do Sangue: estudo da influência da exterio-

rização de bioenergias na produção de metabólitos sanguíneos. 

6.  Registros Termográficos em Campo Bioenergético: registro termográfico em curso 

Extensão em Projeciologia e Conscienciologia 2 (ECP2), de campo bioenergético, visando obser-

var possíveis alterações de temperatura nos alunos e no epicon, decorrentes das energizações. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o laboratório conscienciológico da ectoplasmia, indica-

dos para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres  

e homens interessados: 

01.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

02.  Autocrítica  parafenomenológica:  Autocriticologia;  Neutro. 

03.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

04.  Autoparapercepciologia  Ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

05.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Ectoplasma:  Energossomatologia;  Neutro. 

07.  Fenomenologia  Holossomática:  Parafenomenologia;  Neutro. 

08.  Interação  Fisiologia-Parafisiologia:  Holossomatologia;  Neutro. 

09.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 

10.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

11.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Subjetividade  objetiva  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

 

O  LABORATÓRIO  CONSCIENCIOLÓGICO  DA  ECTOPLASMIA  

PESQUISA  A  ESTRUTURA  DOS  PARAFENÔMENOS  

RELACIONADOS  AO  ECTOPLASMA,  VISANDO  FORMAR  

ECTOPLASTAS  INTERASSISTENCIAIS  MAIS  EFICIENTES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a auto e heterexperimentação laboratorial 

com as bioenergias e o ectoplasma? Já pensou em pesquisar a fundo a estrutura da ectoplasmia, 

de modo a utilizar este recurso na potencialização da tarefa assistencial? 
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L A B O R A T Ó R I O    C O N S C I E N C I O L Ó G I C O    D A    I FV  
( L A B O R A T O R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O laboratório conscienciológico da IFV – imobilidade física vígil  

– é o ambiente otimizado para a aplicação da técnica de manutenção do soma imóvel na condição 

de vigília física ordinária (VFO), pela conscin, homem ou mulher, visando o assentamento da 

psicomotricidade e a acalmia necessária à ampliação da autoperceptibilidade e o desenvolvimento 

de experimentos multidimensionais potencializadores de fenômenos parapsíquicos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo laboratório provém do idioma Latim Medieval, laboratorium, 

“local de trabalho”  provavelmente através do idioma Franc s  laboratoire, “lugar  o qual  são fei-

tas experi ncias”. Apareceu no Século XVIII. A palavra consciência deriva do idioma Latim, 

conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciên-

cia; senso  ntimo”  e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O ele-

mento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ci ncia; arte; tratado; exposição 

cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O termo imobilidade vem do Latim, immobilitas, “qua-

lidade ou estado que é imóvel”. Apareceu em  8  . O vocábulo físico provém do mesmo idioma 

Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo   Natureza ou ao estado da mesma”. 

Surgiu no século XIII. A palavra vígil é proveniente do idioma Latim, vigilis, “que não dorme; 

que vigia; desperto; atento; vigilante”. Apareceu em  899. 

Sinonimologia: 1.  Laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil. 2.  Ambi-

ente energeticamente blindado para o domínio da psicomotricidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas experimento inicial no laboratório consciencioló-

gico da IFV, experimento mediano no laboratório conscienciológico da IFV e experimento avan-

çado no laboratório conscienciológico da IFV são neologismos técnicos da Laboratoriologia. 

Antonimologia: 1.  Palco de inquietação incontrolável. 2.  Ambiente de agitação holos-

somática. 3.  Gabinete de aguçamento cerebelar. 4.  Laboratório de movimentação corporal. 

Estrangeirismologia: o self tuning paraperceptivo; o know-how parapsíquico; o modus 

operandi do holossoma; o background parapsíquico; o Pacificarium; o continuum extrafisicalida-

de-intrafisicalidade. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à autoparaperceptibilidade holossomática. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao 

tema: 

1.  “Autoculpa. Existem atitudes autodiagnósticas. A pessoa que evita praticar a técnica 

da autorreflexãode 5 horas, a técnica da imobilidade física vígil e a técnica da imersão no labo-

ratório conscienciológico Serenarium, evidencia que padece de alguma autoculpa séria”. 

2.  “Cerebelologia. Quando preciso, antes da autorreflexão, use o laboratório conscien-

ciológico da imobilidade física vígil a fim de pacificar a psicomotricidade, e entender mais pro-

fundamente as abordagens às reações pessoais”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a holopensene pessoal do autodomínio psicomotor; o holopensene do lo-

cal favorável à autopesquisa; o holopensene pessoal da autopesquisa cosmoética; o holopensene 

pessoal da autoinvestigação dos fenômenos parapsíquicos; o receptáculo de retilineariedade pen-

sênica; a autoimunidade holossomática frente às pressões holopensênicas espúrias; os harmono-

pensenes; a harmonopensenidade; o holopensene pessoal do detalhismo; o desenvolvimento da 

paraperceptibilidade aprofundando a cognição instantânea do padrão pensênico pessoal; a higidez 
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holossomática refletindo a higidez pensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; a homeostase 

holossomática derivada da ortopensenização habitual. 

 

Fatologia: o teste da imobilidade pessoal; o local preparado para autexperimentações de 

controle somático; o local otimizado para vivências interdimensionais; o local intrafísico com am-

pla conexão extrafísica; a imobilidade apenas somática; a atenção a cada veículo de manifestação; 

a poltrona adequada ao relaxamento somático do pesquisador; a introspecção imóvel evolutiva;  

o estado de semiletargia no período de 3 horas; a minimização da psicomotricidade e do cerebelo 

por interesses evolutivos superiores; o combate à ansiedade; o controle da psicomotricidade e do 

sistema nervoso autônomo (SNA); o caminho da extinção da impulsividade; a roupa confortável; 

a alimentação leve; os questionários pré e pós-experimento; o megaentendimento do autoprognós-

tico; a ativação da voliciolina; a imperturbabilidade por meio da autocognição; a autoimagem re-

al; o automegafoco; a bússola interna sendo condutora da mudança comportamental; a autocuro-

terapia; o autodesassédio; o ato de saber levar de eito os próprios veículos de manifestação; a saú-

de somática influenciada pelos demais corpos; o excessivo condicionamento somático ofuscando 

a realidade multiveicular; o desejo de se mexer; a confluência dos esforços pesquisísticos; o rela-

xamento psicofisiológico; a reflexão quanto ao conteúdo da inspiração; o emprego da autorrefle-

xão profunda fixado no pensamento concentrado; a posição mais confortável para realização da 

técnica; a pacificação íntima; a vontade educada e inquebrantável; a Higiene Mental; o sobrepai-

ramento analítico; a atenção dividida. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático no decorrer do ex-

perimento; o transe parapsíquico; a base interdimensional da homeostase holossomática; a monta-

gem do campo energético; o balanço do autodesempenho parapsíquico; o balanço pessoal da as-

sistência do amparador extrafísico; a relação da conscin com próprio Curso Intermissivo (CI);  

a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os insights extrafísicos a partir do experimento;  

o local multidimensional amparado por equipes extrafísicas; a plateia extrafísica específica de ca-

da experimento; a impressão de ser consciex; as Centrais Extrafísicas; a ação intrafísica enquanto 

reflexo da ação extrafísica; o preço da autoparaperceptibilidade; a pressão das consciexes assedia-

doras contrárias ao experimento; a vontade da conscin predominando sobre a influência da vonta-

de das consciexes; a desamarração energética; os desassédios interconscienciais; as assimilações 

simpáticas (assins); as desassimilações simpáticas (desassins); a parafisiologia dos chacras; a pa-

rafisiologia do paracérebro; o neuroectoplasma; a expansão paracerebral através de paratécnicas 

alinhadas à Holossomatologia; a assepsia da psicosfera quanto aos heterassédios; os fenômenos 

da projeção; os estados alterados da consciência; as fases da projeção consciente; as relações da 

consciência projetada; a Parafenomenologia; a dimener enquanto janela parafenomenológica;  

o energossoma sendo a interface interdimensional interveicular; os inúmeros pontos de paracone-

xão energética entre o soma e o energossoma; a autoinvestigação quanto à tarefa energética pes-

soal (tenepes) diária; a recuperação de cons; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) direcionando a au-

texperimentação; a coleta, análise e conclusão dos parafatos; o extrapolacionismo parapsíquico;  

a tares do amparador extrafísico de função; a autofocalização holossomática; a autopercepção 

através da autofocalização nos 4 veículos de manifestação; as comprovações do autoparapsiquis-

mo e parafatos; a autofocagem multidimensional nas ações e reações conscienciais; a autassistên-

cia; a heterassistência; a compreensão do holossoma. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo técnica-paratécnica; 

o sinergismo energossoma-psicossoma-mentalsoma; o sinergismo autoparapsiquismo-autocos-

moética; o sinergismo hiperacuidade-autodiscernimento; o sinergismo consciex amparadora– 

–conscin autopesquisadora parapsíquica. 
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Principiologia: o princípio de toda pesquisa conscienciológica ser cosmoética e evoluti-

vamente útil; o princípio do refinamento do holossoma através da sutilização das energias cons-

cienciais (ECs); o princípio de os fatos e parafatos orientarem a autopesquisa. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) no emprego das autopesquisas ho-

lossomáticas e multidimensionais; o código pessoal de priorização evolutiva. 

Teoriologia: a teoria e a prática da Paracerebrologia; a teoria da manifestação multidi-

mensional da consciência; a teoria do holossoma; a teoria da Bioenergética; a teoria da recupe-

ração de cons; a teoria da estabilização pensênica. 

Tecnologia: a técnica da imobilidade física vígil; a técnica da checagem holossomática; 

a técnica da auscultação pensênica; a técnica da desassim; a técnica da Higiene Consciencial;  

a técnica da passividade alerta; a antessala de paratecnologias. 

Voluntariologia: o voluntariado e o paravoluntariado do setor de Laboratórios do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da IFV; o laboratório consciencio-

lógico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o labora-

tório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Reeduca-

ciologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscien-

ciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafisiologia; o Colégio Invisível da Parageneti-

cologia; o Colégio Invisível da Parapatologia; o Colégio Invisível da Parassemiologia; o Colé-

gio Invisível da Holossomatologia; o Colégio Invisível da Paracirurgia; o Colégio Invisível da 

Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia. 

Efeitologia: o efeito da vontade inquebrantável; o efeito organizador da elaboração 

pensênica; o efeito crítico da voliciolina na reestruturação parafisiológica; a homeostase holos-

somática enquanto efeito da imperturbabilidade consciencial; o efeito da desintoxicação energé-

tica no aumento da lucidez consciencial; os efeitos tangíveis e intangíveis da ectoplastia; o efeito 

do autodesassédio; os efeitos das autovivências dos parafenômenos; o efeito da autopesquisa na 

profundidade intraconsciencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses recicladoras promovidas pelo desassédio no mo-

mento da realização da técnica da IFV; as neossinapses geradas a partir do uso lúcido da vonta-

de; os extrapolacionismos parapsíquicos permitindo neossinapses interassistenciais; as neossi-

napses mantenedoras do padrão de saúde homeostática. 

Ciclologia: o ciclo consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrenta-

mento-autossuperação; o ciclo evolutivo reflexão-conclusão-extrapolação; o ciclo multiexistenci-

al pessoal (CMP) depurando a parafisiologia do próprio holossoma; o ciclo autexame-autopesqui-

sa-autoconhecimento; o ciclo contínuo das autopesquisas por meio da técnica da checagem ho-

lossomática. 

Binomiologia: o binômio ansiedade-impaciência; o binômio paciência-persistência;  

o binômio começo fácil–manutenção difícil; o binômio repetição-renovação; o binômio paracica-

trização-pararregeneração; o binômio autexperimentação-autocriticidade; o binômio animismo-

-parapsiquismo; o binômio percepção-parapercepção; o binômio suposição-Descrenciologia. 

Interaciologia: a interação técnica da IFV–organização mental; a interação pesquisa-

dor-amparador; a interação domínio da psicomotricidade–intelectualidade; a interação Fisiolo-

gia-Parafisiologia; a interação Parafisiologia-Paratecnologia; a interação interchacral; a inte-

ração realidade intraconsciencial–realidade extrafísica; a interação autopesquisador-equipex; 

a interação análises-sínteses. 

Crescendologia: o crescendo autodomínio físico–autodomínio holossomático; o cres-

cendo devaneio-reflexão-neoideia; a autexperimentação laboratorial promovendo o crescendo 

convicção teórica–convicção vivencial; o crescendo conscin cascagrossa–conscin parapsíquica. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-intencionalidade-autodisciplina; o trinômio autove-

rificação-autorrefutação-autorreinvestigação; o trinômio autointeração multiveicular–autoper-

cepção–autorreflexão; o trinômio autofocalização-autocognição-autocura. 
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Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo;  

a autopesquisa aplicada ao polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma; o polinômio pró-saúde autocriticidade-autoincorruptibilidade-autodesassedialidade-auto-

cosmoeticidade. 

Antagonismologia: o antagonismo vontade débil / vontade inquebrantável; o antagonis-

mo autacomodação / autodeterminação; o antagonismo atenção monodimensional / atenção mul-

tidimensional; o antagonismo dispersão / atenção; o antagonismo ansiosismo / paciência; o an-

tagonismo apedeutismo / autodidatismo; o antagonismo matéria / consciência; o antagonismo hi-

pocondria / serenismo; o antagonismo antiparafisiológico canga assediadora / nucalchacra li-

vre; o antagonismo laboratório conscienciológico / laboratório eletronótico. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conquista da homeostase holossomática de determina-

da conscin poder representar a melhoria direta e indireta na qualidade de vida de várias outras 

consciências, intra e extrafísicas; o paradoxo de ser o pesquisador o próprio objeto pesquisado; 

o paradoxo da passividade ativa. 

Politicologia: a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a paracienciocracia; a para-

psicocracia; a autopesquisocracia; a parapercepciocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço autopesquisístico; as leis da Parafisiologia. 

Filiologia: a neofilia; a decidofilia; a voliciofilia; a atenciofilia; a descrenciofilia; a expe-

rimentofilia; a cienciofilia. 

Fobiologia: a autenergofobia; a autoparapsicofobia; a tanatofobia; a consciexofobia. 

Sindromologia: o combate à síndrome da vontade débil; a eliminação da síndrome da 

apriorismose; a síndrome do ansiosismo atropelando etapas e comprometendo a qualidade dos re-

sultados almejados; a síndrome da distorção imaginativa intencional. 

Maniologia: a superação da mania das autojustificativas; a mania de deturpar os fatos;  

a mania do “achismo”. 

Mitologia: o mito de a vida ser feita de emoções; o mito da falta de tempo; o mito da 

mudança de patamar evolutivo sem autesforço; o mito da autopesquisa sem reflexão e discerni-

mento. 

Holotecologia: a recexoteca; a pensenoteca; a autopesquisoteca; a experimentoteca;  

a fenomenoteca; a parapsicoteca; a energeticoteca; a tecnoteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Laboratoriologia; a Exaustivologia; a Somatologia; a Autodesas-

sediologia; a Homeostaticologia; a Autorreflexologia; a Ortopensenologia; a Parapercepciologia; 

a Metodologia; a Autodiscernimentologia; a Amparologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin parapsíquica; a conscin cobaia; a isca humana lúcida; a isca hu-

mana inconsciente; o ser interassistencial; a conscin autodecisora; a conscin autopesquisadora;  

a conscin cerebelar; a personalidade psicomotriz; a equipex. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-
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ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens experimentator; o Homo sapiens orthopensenicus; o Ho-

mo sapiens sapiens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens 

pacificus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutio-

logus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: experimento inicial no laboratório conscienciológico da IFV = a vivên-

cia tateante estabelecendo o autodomínio da psicomotricidade e do cerebelo com a promoção do 

estado de semiletargia ao longo de 3 horas ininterruptas; experimento mediano no laboratório 

conscienciológico da IFV = a vivência lúcida, autoconvincente do autodomínio sem esforço da 

psicomotricidade, dos parafenômenos, a partir da autoconscientização teática das próprias ECs  

e da hiperacuidade autopensênica; experimento avançado no laboratório conscienciológico da 

IFV = a vivência lúcida, autoconvincente do autodomínio maduro da psicomotricidade, do auto-

parapsiquismo cosmovisiológico, capaz de acessar pararrealidades cósmicas. 

 

Culturologia: a cultura da Autorrecexologia; a cultura das autopesquisas evolutivas;  

a cultura da Voliciologia; a cultura do autodidatismo; a cultura do aproveitamento do tempo;  

a cultura multidimensional; a cultura da retilinearidade pensênica. 

 

Histórico. O laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil foi o primeiro la-

boratório construído no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Inaugurado em 

13.09.1997, marcou o início da autopesquisa da consciência pautada no paradigma consciencial. 

 

Estrutura. O espaço físico do laboratório conscienciológico da IFV mede 50 m², é com-

posto por mesa, cadeira, despertador, poltrona, travesseiros, luminária, caneta e papel. Destina-se 

ao uso individual de aplicação da técnica na imobilidade física vígil onde o pesquisador senta na 

poltrona posicionada de frente à parede na cor branca com fundo infinito. 

 

Intrafisicologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 

11 variáveis para otimizar os experimentos no laboratório conscienciológico da IFV: 

01.  Conscin: a pessoa sinceramente interessada em promover interassistência. 

02.  Horário: o ideal é das 8h30 às 12 horas, depois do terceiro sono. 

03.  Isolamento: o ambiente isolado, sem quaisquer instrumentos de ligação com o exte-

rior. 

04.  Holopensene: o ambiente permanentemente silencioso. 

05.  Local: a base intrafísica isolada e energeticamente blindada. 

06.  Vestimenta: o ideal é usar roupas folgadas, sem pressão em nenhuma parte do 

corpo. 

07.  Acomodação: o ideal é sentar-se em poltrona confortável, com os braços apoiados. 

08.  Relaxe: o ideal é, de início, empregar a técnica da relaxação muscular progressiva. 

09.  Estado vibracional: o ideal é promover o EV antes, durante e após a autorreflexão 

prolongada. 

10.  Psicomotricidade: o olhar fixo para a parede lisa mantendo-se de pálpebras descer-

radas e sem piscar, o máximo possível. 

11.  Duração: o estado de semiletargia durante 3 horas ininterruptas e a meia hora final  

destinada às anotações. 
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VI.  Acabativa 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com o laboratório conscienciológico da IFV, indicados para  
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 
interessados: 

01. Ausculta  pensênica:  Pesquisologia;  Neutro. 

02. Autocrítica  parafenomenológica:  Autocriticologia;  Neutro. 

03.  Autodiscernimento  parapsíquico:  Descrenciologia;  Homeostático. 

04.  Autodomínio  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

05.  Autofocalização  holossomática:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

06.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Autorganização  psicomotora:  Autexperimentologia;  Neutro. 

08.  Autorreflexão  de  5  horas:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

09.  Imobilidade  física  vígil  reciclogênica:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

10.  Interação  Fisiologia-Parafisiologia:  Holossomatologia;  Neutro. 

11.  Laboratório  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

12.  Laboratório  conscienciológico  da  ectoplasmia:  Energossomatologia;  Homeostá-
tico. 

13.  Paracérebro  receptivo:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

14.  Silêncio  cosmoetificador:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Vigilância  extrassensorial:  Autopercucienciologia;  Neutro. 

 

O  LABORATÓRIO  CONSCIENCIOLÓGICO  DA  IFV   
É  RECURSO  DE  PACIFICAÇÃO  DA  PSICOMOTRICIDADE  

E  REDUÇÃO  DO  NÍVEL  DE  ANSIEDADE,  PROPICIANDO  

AUTORREFLEXÃO  CRÍTICA  EM  PROL  DE  RECINS. 
 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já experimentou repetidas vezes a técnica da 

imobilidade física vígil? Admite o resultado do autodiagnóstico? 

 
Bibliografia  Específica: 
 
1.  Borges, Pedro; Repercurssões Holossomáticas da Imobilidade Física Vígil; Artigo; Conscientia; Revista; 

Trimestral; Vol. 17; N.4, 20 refs.; Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-De-
zembro, 2013; páginas 503 a 510. 

2.  Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Stei-
ner; et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Insti-
tuto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 44, 47, 53, 54, 100, 126, 
130 e 132. 

3.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 sessões; 413 
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 mi-
crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenogra-
fias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro 
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 
271 e 272. 

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; gloss. 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 126 a 130, 
185 e 299. 

5.  Vugman, Ney V.; Imobilidade Física Vígil e a Síndrome da Vontade Débil; Artigo; Conscientia; Revista; 
Trimestral; Vol. 8; N. 4; 10 refs; Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezem-
bro, 2004; páginas 236 a 239. 

 

R. D. C. 
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L A B O R A T Ó R I O    C O N S C I E N C I O L Ó G I C O    D A    P A R A D I R E I T O L O G I A  
( P A R A D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O laboratório conscienciológico da Paradireitologia é o espaço físico tec-

nicamente otimizado para experimentos multidimensionais, cujo escopo é ser conceptáculo de 

neoideias avançadas para consciências intermissivistas com megafoco nos estudos sistemáticos 

dos princípios do Paradireito, objetivando a captação de paratécnicas propulsoras para a vivência 

da megafraternidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo laboratório provém do idioma Latim Medieval, laboratorium, 

“local de trabalho”  provavelmente através do idioma Franc s  laboratoire, “lugar em que são 

feitas experi ncias”. Apareceu no Século XVIII. A palavra consciência deriva do mesmo idioma 

Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; 

consci ncia; senso  ntimo”  e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século 

XIII. O primeiro elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ci ncia; arte; 

tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de   tema”. O segundo elemento de composição 

para vem do idioma Grego, pára, “por intermédio de; para além de”. O termo direito provém do 

idioma Latim, directus, “reto; que segue em linha reta; que segue regras ou ordens preestabeleci-

das; que segue trajetória ou procedimento predeterminado; que conduz segundo específico precei-

to ou conforme determinado modo de ordenação”. Surgiu em   77. O terceiro elemento da com-

posição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; trata-

mento sistemático de   tema”. 

Sinonimologia: 1.  Receptáculo do Direito Cósmico. 2.  Base interdimensional de para-

direitólogos. 3.  Sustentáculo parajurisprudencial. 4.  Antessala da Paralegislogia dos evolució-

logos. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo laboratório: 

laboratorial; Laboratoriologia; laboratorista. 

Neologia. As 3 expressões compostas minivivência no laboratório conscienciológico da 

Paradireitologia, maxivivência no laboratório conscienciológico da Paradireitologia e megavi-

vência no laboratório conscienciológico da Paradireitologia são neologismos técnicos da Paradi-

reitologia. 

Antonimologia: 1.  Faculdade de Direito. 2.  Escritório de advocacia. 3.  Ponto de en-

contro de jurisconsultos. 4.  Local de estudo de leis intrafísicas. 

Estrangeirismologia: o Cosmocognitarium; o Conviviarium; o Intermissarium; o up-

grade evolutivo; o pacta sunt servanda dos paradeveres intermissivos; o acesso ao codex da para-

jurisprudência cósmica; o Megapesquisarium da justiça plena. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Cosmocogniciologia. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Paradireito signi-

fica megafraternidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene grupal da Paradireitologia; o holopensene pessoal da Para-

percepciologia; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os ortopensenes; a ortopenenida-

de; o holopensene da imperturbalidade das comunexes evoluídas. 

 

Fatologia: a matriz de experimentos multidimensionais paradireitológicos; a cápsula 

mentalsomática; a transcendência máxima da Direitologia Multimilenar; a interdependência pes-
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quisística dos paradireitólogos enquanto precursores da neociência; a transição dos intermissivis-

tas estudiosos do Direito para os estudos e experimentos cosmovisiológicos do Paradireito; o ato 

de entrar de terno e sair de jaleco ao entrar advogado sênior e sair paradireitólogo júnior, após 

experimento exitoso; a abordagem zetética; a cláusula pétrea proexológica; a substituição do salto 

alto pelo salto baixo; a preferência pelas roupas brancas utilizadas pelos conscienciólogos em de-

trimento dos ternos escuros do passado; a persistência no descortino da pesquisa; a pacificação ín-

tima gerando a eutimia grupal; a postura universalista; a autocriticidade onipresente; a autocom-

preensão das leis extrafísicas; a autoqualificação interassistencial; a Autopriorologia Evolutiva;  

a omnicognição; incorruptibilidade consciencial; a anticonflitividade; o sobrepairamento; a Har-

monia grupal; a higidez moral; a transparência; a recuperação dos megacons; a busca pelos senti-

mentos elevados; o autocomprometimento proexológico vivenciado interdimensionalmente; a for-

ça presencial embasada no poder do passado convertida em força presencial interassistencial; os 

reencontros de políticos, legisladores e jurisconsultos da antiga Grécia e Roma renovados após  

o Curso Intermissivo; o pilar da evolução grupal; o respeito e a valorização por todos os princí-

pios conscienciais em qualquer nível evolutivo; a comunicação interconsciencial; a compreensão 

do Estado Mundial; o Conselho dos 500; a Helieia; a Ágora; o Areópago; a cidadania cósmica 

sem fronteiras; a pacificação íntima vivenciada pelos paradireitólogos; a aspiração pela vivência 

teática da megafraternidade; a transafetividade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os insights na Di-

nâmica Parapsíquica do Paradireito; a promoção do desassédio grupal culminando na construção 

do laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o experimento laboratorial objetivando  

o entendimento e a vivência lúcida da parajustiça nas comunexes evoluídas; a visitação da Parae-

lencologia ao laboratório na fase incial da obra, demonstrando a responsabilidade grupal e o alto 

nível de amparabilidade do neoconstructo; a captação dos sentimentos elevados das comunexes 

evolutivamente avançadas; a decodificação das parassinapses da pacificação; a desconstrução de 

mitos e preconceitos quanto aos paravisuais das consciexes interplanetárias; as pararreconcilia-

ções étnicas; a conexão com a Central Extrafísica da Verdade (CEV); o acesso à Central Extra-

física da Fraternidade (CEF); a catálise máxima do autodiscernimento quanto às parapercepções; 

os paradeveres embasando a conduta dos paradireitólogos; o respeito teático pelo nível evolutivo 

de todas as consciências; a parajustiça dos evoluciólogos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Direito-Paradireito; o sinergismo leis-paraleis; o siner-

gismo conscin-consciex; o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo base intrafísica–comu-

nex avançada; o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo; o sinergismo cognição-autabnega-

ção. 

Principiologia: os princípios do Estado Mundial; o princípio da solidariedade com  

a Para-Humanidade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da não inter-

ferência nos direitos humanos; o princípio cosmoético de objetivar sempre o melhor para todos; 

o princípio de “ninguém evoluir sozinho”; o princípio da descrença embasando os experimentos 

dos paradireitólogos. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) vivenciado teaticamente pelos pa-

radireitólogos a partir dos artigos, parágrafos, incisos e alíneas do código pessoal de Cosmoética 

(CPC) de cada pesquisador. 

Teoriologia: a teoria da autexperimentação; as teorias da Metodologia Científica; a te-

oria do Paradireito; a teoria da reurbanização extrafísica; a teoria da inteligência evolutiva (IE); 

a teoria dos evoluciólogos; a teoria dos Serenões. 

Tecnologia: a paratécnica interassistencial; a técnica da dúvida; a técnica do megarre-

verificacionismo; a técnica da exaustividade; a técnica da tentativa e acerto; a técnica das 50 ve-

zes mais; o embasamento para a técnica de viver evolutivamente em qualquer dimensão. 
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Voluntariologia: o voluntariado empreendedor do Colégio Invisível da Paradireitolo-

gia; o voluntariado no CIAJUC; o voluntariado na UNICIN; o paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;  

o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmo-

conscienciologia; o laboratório Conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico 

do Curso Intermissivo. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Politicó-

logos; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colé-

gio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o poder legislativo pla-

netário do Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito evolutivo da projeção lúcida em base laboratorial intrafísica pro-

movendo a megaexpansão da consciência através do fenômeno da cosmoconsciência; o efeito 

halo das pesquisas continuadas. 

Neossinapsologia: a recuperação de neossinapses e paraneossinapses através dos con-

tatos extrafísicos com as consciexes mais evoluídas. 

Ciclologia: o ciclo pesquisístico autexperimentação-autocomprovação-autaplicação;  

o ciclo de neoverpons; o ciclo proexológico Curso Intermissivo–Pré-Intermissiologia. 

Enumerologia: a autexperimentação cosmoética; a autoqualificação conscienciológica; 

a autoconstatação multidimensional; a autopriorização proexológica; a autocognição interassis-

tencial; a autointerpretração descrenciológica; a autoparapercepção cosmovisiológica. 

Binomiologia: o binômio ilicitude-parailicitude; o binômio aglutinação interconscienci-

al–completismo existencial; o binômio autexperimentação-autocriticidade; o binômio Coerencio-

logia-Descrenciologia; o binômio cosmoeticidade-assistencialidade; o binômio autocognição-au-

tabnegação; o binômio paratécnica-Paraciência. 

Interaciologia: a interação Elencologia-Paraelencologia; a interação neoverpon-para-

técnica; a interação respeito consciencial–interassistencialidade vivenciada; a interação sen-  

tença judicial–veredito multidimensional; a interação CPC-CGC; a interação Proexologia-Para-

direitologia. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo Antidireito-Direito-Paradireito; o crescendo es-

tudar-compreender-experimentar-vivenciar-compartilhar; o crescendo paradireito de ser assisti-

do–paradever de ser assistente; o crescendo autorganização–organização grupal; o crescendo 

Faculdade de Direito–Laboratório da Paradireitologia; o crescendo teoria dogmática do Direi-

to–teoria zetética do Direito–teoria verponológica do Paradireito; o crescendo jurídico Herme-

nêutica–silogismo–consequências da lei. 

Trinomiologia: o trinômio perdão-reconciliação-libertação; o trinômio verdade-realis-

mo-autenticidade; o trinômio denúncia legal–renúncia cosmoética–justiça restaurativa; o trinô-

mio autodiscernimento-experimento-neoembasamento; o trinômio povo–etnia–Para-Humanida-

de; o trinômio intelecção-compreensão-distribuição; o trinômio pesquisa-exegese-Hermenêutica. 

Polinomiologia: o polinômio autodidatismo intelectual–autodidatismo parapsíquico– 

–autodidatismo paradireitológico–autodidatismo cosmovisiológico; o polinômio advogado-ma-

gistrado-diplomata-político-paradireitólogo. 

Antagonismologia: o antagonismo transparência científica / obscuridade religiosa;  

o antagonismo erro judiciário / acerto parajurisprudencial; o antagonismo dogmatismo / neover-

pon; o antagonismo monovisão / cosmovisão; o antagonismo banca advocatícia / banca para-

psíquica; o antagonismo Direito Inquisitorial / Paradireito; o antagonismo Lei de Ordália / Leis 

da Cosmoética. 

Paradoxologia: o paradoxo de a simplicidade no ambiente laboratorial intrafísico com 

a magnitude do ambiente laboratorial extrafísico; o paradoxo de a justiça do Paradireito poder 

ser punição evolutiva. 

Politicologia: a política do parapsiquismo cosmoético; o futuro governo planetário do 

Estado Mundial; a discernimentocracia; a evoluciocracia; a cosmocracia plena; a política da me-

gafraternidade. 
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Legislogia: as leis da Cosmoética vivenciadas nas comunexes evoluídas; a parajurispru-

dência dos evoluciólogos inspirando o Direito intrafísico; a lei ordenadora do Cosmos; o empe-

nho na descoberta das paraleis evolutivas incognoscíveis no atual patamar evolutivo na Terra. 

Filiologia: a pesquisofilia; a experimentofilia; a neofilia; a cogniciofilia; a cosmoeticofi-

lia; a hermeneuticofilia; a discernimentofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a paradireitofilia. 

Fobiologia: a autossuperação da pesquisofobia multidimensional. 

Sindromologia: a síndrome do justiceiro superada pelos paradireitólogos. 

Mitologia: a desconstrução de o mito do Paradireito ser objeto de estudo exclusivo de 

advogados; a anulação do mito das verdades absolutas; a superação das mitografias jurídicas 

dogmáticas; a eliminação dos mitos e crenças pessoais quanto à supremacia da justiça intrafísica. 

Holotecologia: a paradireitoteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca; a mentalsomatoteca; a 

pesquisoteca; a experimentoteca; a metodoteca; a proexoteca; a diplomacioteca; a politicoteca. 

Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Experimentologia; a Extrafisicologia; a Assis-

tenciologia; a Cosmoeticologia; a Cosmovisiologia; a Paradiplomaciologia; a Parapoliticologia;  

a Holofilosofia; a Autodiscernimentologia; a Transmigraciologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida paradireitóloga; a consciex paradireitóloga; o ser desperto; 

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pesquisador paradireitólogo; o legislador evolutivo; o acoplamentis-

ta; o exemplarista; o cosmoeticólogo; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o parape-

dagogo; o cognopolita; o docente em Conscienciologia; o proexólogo; o consciencioterapeuta;  

o epicon lúcido; o projetor consciente; o parapercepciologista; o conviviólogo; o tenepessista;  

o intelectual; o diplomata; o escritor; os operadores do Direito; o advogado; o magistrado; o pro-

motor de justiça; o defensor público; o delegado; o político; os componentes do Poder Judiciário, 

Executivo e Legislativo; os 5 megaprecursores do Direito Romano, Emílio Papiniano (142–212), 

Ulpiano (170–228), Gaio (130–180), Julio Paulo (170–240) e Erênio Modestino (190–244); o ju-

rista Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (1892–1979); o evoluciólogo Transmentor. 

 

Femininologia: a pesquisadora paradireitóloga; a legisladora evolutiva; a acoplamentis-

ta; a exemplarista; a cosmoeticóloga; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a parape-

dagoga; a cognopolita; a docente em Conscienciologia; a proexóloga; a consciencioterapeuta;  

a epicon lúcida; a projetora consciente; a parapercepciologista; a convivióloga; a tenepessista;  

a intelectual; a diplomata; a escritora; as operadoradoras do Direito; a advogada; a magistrada;  

a promotora de justiça; a defensora pública; a delegada; a política; as componentes do Poder Judi-

ciário, Executivo e Legislativo. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens paratechnologicus;  

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens legislogus; o Homo sapiens parapoliticologus;  

o Homo sapiens holomaturologus; o homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autolucidus; 

o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minivivência no laboratório conscienciológico da Paradireitologia 

= o fenômeno da descoincidência física vígil com reflexões sobre o Paradireito; maxivivência no 

laboratório conscienciológico da Paradireitologia = o fenômeno da projeção lúcida com ampara-

dor paradireitólogo; megavivência no laboratório conscienciológico da Paradireitologia = o fe-

nômeno da cosmoconsciência convalidando a realidade paradireitológica nas comunexes evo-

luídas. 
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Culturologia: a cultura ortomotivadora da Autexperimentologia; a cultura da Omni-

pesquisologia; a cultura da Parapercepciologia Intelectual e Interassistencial; a cultura da Aute-

voluciologia; a cultura da mediação; a cultura da Verponologia; a cultura da intercompreensão; 

a cultura jurídica; a cultura da Paradireitologia. 

 

Infraestrutura. Do ponto de vista da Intrafisicologia, o laboratório conscienciológico 

da Paradireitologia foi inspirado na arquitetura grega clássica e está sediado no Campus CEAEC 

(Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia), em Foz do Iguaçu, 

Paraná, Brasil. Apresenta estrutura composta de 2 ambientes, permitindo ao pesquisador a otimi-

zação do experimento conforme a descrição em ordem funcional: 

1.  Escritório. Espaço destinado ao estudo e escrita, composto por móveis escuros, nos 

mesmos moldes utilizados pelos escritórios de advocacia e gabinetes de magistrados; biblioteca 

com as obras dos autores conscienciólogos e juristas de renome, incluindo obras do Direito, His-

tória do Direito, Filosofia do Direito, Direito Internacional, dentre outras. O mapa-múndi exposto, 

com vistas ao alargamento dos horizontes e vislumbre da condição do Estado Mundial. 

2.  Semiesfera. Espaço destinado ao experimento parapsíquico, com arquitetura semies-

férica; parede com fundo infinito pintada na cor branca; cadeira reclinável. A utilização das mais 

variadas técnicas conscienciológicas objetivam realizar a tábula rasa consciencial, a abstração da 

pensenidade e o acesso a neoideias verponológicas. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, fundamentada nos princípios meritórios da 

conscin pesquisadora, eis, por exemplo, enquanto hipótese de autopesquisa, em ordem alfabética, 

11 condições, situações ou conjunturas, decorrentes de fenômenos ou extrapolacionismos parapsí-

quicos, passíveis de serem promovidos pela equipex especializada no laboratório consciencioló-

gico da Paradireitologia: 

01.  Comunex evoluída. A visita às comunidades extrafísicas avançadas com foco no 

entendimento teático da imperturbalidade e da transafetividade. 

02.  Cosmoconsciência. A ocorrência do fenômeno da cosmoconsciência objetivando  

a expansão da consciência, na vivência da condição de unidade indivisível junto ao fluxo do 

Cosmos. 

03.  Curso Intermissivo. Visitação a campus de Curso Intermissivo propiciando a recu-

peração dos megacons, com vistas à aplicação na especialidade assistencial de cada pesquisador. 

04.  Estado Mundial. O testemunho da democracia pura, teática, dos colegiados nas co-

munexes evoluídas. 

05.  Parexcursão. A convivialidade com outras realidades extrafísicas proporcionando 

a vivência da megafraternidade. 

06.  Paraprocedência. A revisitação à paraprocedência do pesquisador com o escopo de 

dinamizar as recins e acessar o público alvo assistencial. 

07.  Parapsicoteca. O acesso a paratécnicas multidimensionais, interassistenciais, capa-

zes de ampliar a cognição e os recursos assistenciais pró-evolutivos do experimentador. 

08.  Presciência. A antecipação de nuanças da liderança interassistencial, trabalho já de-

signado para o pesquisador lúcido na próxima intermissão. 

09.  Reconciliação. O conhecimento de parafatos e interprisões grupocármicas, possibi-

litando ainda nesta vida humana as recomposições libertadoras. 

10.  Retrocognição. O acesso a retrocognições sadias, fixando na holomemória da cons-

cin os trafares a reciclar, os trafais a conquistar e os trafores a consolidar. 

11.  Reurbex. A participação em sessão de transmigração interplanetária, na condição de 

aluno-ouvinte, proporcionando a observação da vivência teática do Paradireito exercido pelos 

evoluciólogos. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o laboratório conscienciológico da Paradireitologia, 

indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mu-

lheres e homens interessados: 

01.  Corredor  heurístico:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Holofilosofia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Legislador  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Lei  suprema:  Politicologia;  Homeostático. 

06.  Mediador:  Conflitologia;  Homeostático. 

07.  Megarreverificaciologia:  Autexperimentologia;  Neutro. 

08.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Pesquisador  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  da  verpon:  Principiologia;  Homeostático. 

13.  Proto-Estado  Mundial:  Parassociologia;  Neutro. 

14.  Reeducação  social:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

15.  Ultrexegética:  Exegeticologia;  Neutro. 

 

O  EXPERIMENTO  TÉCNICO-LABORATORIAL,  EMBASADO  

NOS  PRECEITOS  DA  PARADIREITOLOGIA,  PODE  CONTRI-
BUIR  PARA  A  VIVÊNCIA  TEÁTICA  DA  MEGAFRATERNIDA-
DE  E  DO  HOLODISCERNIMENTO  PARAJURISPRUDENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a autexperimentação multidimensional 

enquanto ferramenta de acesso à neociência Paradireitologia? Já pensou em utilizar o autoparapsi-

quismo intelectual, interassistencial, para corroborar as primeiras pesquisas do Paradireito no pla-

neta Terra? 

 
Videografia  Específica: 

 

1.  Jornada nas Estrelas: Missão de Misericórdia; Duração: 49min30; Direção: John Newland; Produção: 
Gene L. Coon; Produção Executiva: Gene Roddenberry; disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v= 

Etljz8JPWgA>; acesso em: 20.03.13. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balthazar, Alexandre; Ágora Cognopolita: Proposta de Resgate da Convivialidade e Democracia Ateni-

enses; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; I Simpósio Internacional de Democracia Direta; Vol. 16; N. 2; 2 citações; 

1 E-mail; 9 enus.; 1 ilus.; 5 notas; 7 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2012; páginas 238 a 250. 
2.  Pereira, Jayme; O Estado Mundial Cosmoético: Evolução de um Conceito; Artigo; Conscientia; Revista; 

Trimestral; Vol. 11; N. 3; 1 E-mail; 14 enus.; 4 refs.; 1 infografia; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos 

da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2007; páginas 178 a 188. 
3.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-
grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 219, 225 a 235, 291 a 311, 319 a 325, 388 a 407, 503 e 957. 
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; 
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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; páginas 78, 169, 173, 

231 a 233, 266, 313 a 319, 355, 386, 453, 784 a 787, 821 a 831, 851, 852, 864 e 871. 
5.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2009; página 269. 

 

M. G. R. 
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L A Ç O    M I D I Á T I C O  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O laço midiático é a conexão, ligação ou vínculo pensênico estabelecido 

entre duas ou mais consciências, a partir de qualquer meio de comunicação, durante certo espaço 

de tempo, para transmissão de pensamentos, sentimentos e energias. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo laço deriva do Latim, laceus, “n ; laço; qualquer armadilha para 

caça; cilada; empecilho; embaraço”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo midiático deriva prova-

velmente do idioma Francês, médiatique, “que diz respeito   m dia; que produz bom efeito nas 

mídias  especialmente na televisão”. A palavra mídia apareceu em 1960. 

Sinonimologia: 1.  Rapport midiático. 2.  Conexão midiática. 3.  Vínculo consciencial 

mediado. 4.  Elo tecnológico de pensenização. 

Neologia. As 3 expressões compostas laço midiático, laço midiático assediador e laço 

midiático desassediador são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Conexão telepática. 2.  Conexão pelo conscienciês. 3.  Vínculo ime-

diato. 4.  Insight. 5.  Informação em bloco. 

Estrangeirismologia: o chat; o e-mail; o Facebook; a Internet; as social medias; a mass 

media; o smartphone. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade lúcida. 

Unidade: a mensagem como unidade de medida da Comunicologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Comunicologia; o canal de comunicação pensê-

nica; a conexão pensênica codificada; o holopensene pessoal da comunicação interpessoal; o ho-

lopensene dos meios de comunicação de massa; os autopensenes; a autopensenidade; os grupo-

pensenes; a grupopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os interpensenes; a inter-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o ho-

lopensene tarístico; o holopensene grupal da interassistencialidade. 

 

Fatologia: o laço midiático; as conversas mediadas; os ruídos na comunicação; os ma-

lentendidos provocados pelo mau funcionamento dos meios de comunicação; as interpretações er-

rôneas das mensagens comunicadas; a discrepância entre a mensagem verbal e a mensagem ener-

gética; o tom de voz na comunicação verbal; a vestimenta, a expressão facial, os gestos e a postu-

ra como informações acessórias; a ligação telefônica para satisfazer necessidade de catarse emoci-

onal; a ligação telefônica feita com a necessidade de trocar ideias, experiências e conhecimentos; 

o uso correto da língua; as abreviaturas na comunicação escrita; a apriorismose dificultando  

a compreensão; a flexibilidade ao ouvir a mensagem; a assertividade na comunicação; a argumen-

tação racional; o senso de oportunidade na comunicação facilitando a compreensão da mensagem; 

a autorreflexão antes de comunicar; o senso de responsabilidade pela emissão das mensagens;  

a comunicação não verbal emitida com as mensagens verbais; a mediação de conflitos; a comuni-

cação não-violenta; a escolha do meio de comunicação mais adequado à mensagem e ao receptor; 

a ideia de ser o meio a mensagem; os meios de comunicação enquanto extensões do homem;  

o midiograma; o desenvolvimento da tridotação consciencial intelectualidade-parapsiquismo-co-

municabilidade; o pedido de tenepes chegando por meios de comunicação; o confor da mensa-

gem; a intencionalidade na comunicação; a Higiene Consciencial na interlocução sadia; o abertis-

mo consciencial; a empatia na comunicação; o acolhimento assistencial; o Portal da Consciencio-

logia; a Associação Internacional da Comunicação Conscienciológica (COMUNICONS). 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as parapercepções em conversas ao telefone; os ataques extrafísicos 

através dos meios de comunicação; a necessidade de filtros energéticos cosmoéticos na compre-

ensão das mensagens; o vínculo energético formado durante as transmissões ao vivo; a assimila-

ção simpática; a desassimilação simpática; o autencapsulamento; os desassédios e encaminha-

mentos de consciexes feitos através de meios de comunicação; a transcomunicação instrumental; 

a iscagem lúcida; a assistência da tenepes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a comunicação sinérgica; o sinergismo experimentológico comunica-

bilidade-intelectualidade-criticidade; o sinergismo da autorganização pensênica; o sinergismo 

autoquestionamento-heteroquestionamento. 

Principiologia: o princípio da evolução consciencial; o princípio da liberdade de ex-

pressão; o princípio da cooperação na comunicação humana; o princípio da empatia evolutiva. 

Codigologia: o código de ética dos jornalistas brasileiros; os códigos internacionais de 

comunicação; o Código Brasileiro de Telecomunicações; o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; as teorias da comunicação; a teoria do 

jornalismo; a teoria do agendamento (agenda setting). 

Tecnologia: as técnicas da comunicação em geral; o determinismo tecnológico; a téc-

nica do acoplamento energético qualificando a informação; a interconexão mundial patrocinada 

pelas Neotecnologias Comunicativas; a técnica do cosmograma; a técnica da assim-desassim. 

Voluntariologia: o voluntariado teático da tares; o voluntariado na COMUNICONS;  

o voluntário docente da Conscienciologia; o paravoluntariado da reurbanização extrafísica da 

Terra. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório 

conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico da Interassisten-

ciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico 

da Automentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Comu-

nicologia. 

Efeitologia: os efeitos negativos advindos de postagens na Internet; o efeito viral da In-

ternet; os efeitos das redes sociais na busca de soluções; os efeitos da mídia a favor do esclareci-

mento do receptor; os efeitos da transmissão da tertúlia online na proéxis pessoal; os efeitos do 

discurso jornalístico na formação da opinião; o efeito da comunicação mentalsomática. 

Neossinapsologia: as neossinapses da autocrítica; as neossinapses do autoconhecimen-

to; as neossinapses relativas à percepção do funcionamento da mídia. 

Ciclologia: o ciclo comunicativo emissor-receptor; o ciclo evolutivo das consciências;  

o ciclo sadio da comunicação coronochacra-frontochacra-laringochacra; o ciclo evolução da 

comunicação–interatividade social. 

Enumerologia: a imagem; o som; a fala; o texto, o tom, a presença; o toque. A interfe-

rência; o ruído; a interrupção; a falha técnica; a queda de energia elétrica; o fim da carga de bate-

ria; o extravio da correspondência. O vínculo entre apresentador e telespectador no programa de 

televisão; o vínculo entre locutor e ouvinte no programa de rádio; o vínculo entre remetente e des-

tinatário da carta; o vínculo entre redator e leitor do e-mail; o vínculo entre emissor e receptor da 

mensagem de texto; o vínculo entre duas consciências na ligação telefônica ou videoconferência;  

o vínculo entre duas consciências em conversa presencial. 

Binomiologia: o binômio mentalsoma-psicossoma; o binômio Socin-Sociex; o binômio 

subjetividade-objetividade; o binômio conteúdo-forma; o binômio tacon-tares. 

Interaciologia: a interação social favorecida pelo domínio da comunicação interassis-

tencial; a interação cérebro-paracérebro na comunicação amparadora; a interação ideia-lingua-

gem; a interação professor-alunos. 
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Crescendologia: o crescendo Tecnologia-Paratecnologia; o crescendo alfabetização 

midiática–autocrítica midiática; o crescendo geopolítico localidade-país-continente-planeta. 

Trinomiologia: o trinômio comunicação não verbal–comunicação verbal–comunicação 

parapsíquica; o trinômio dependência-dominação-cooperação; o trinômio Comunicologia-Para-

pedagogia-Didática; o trinômio leitura do conteúdo verbal–leitura do conteúdo não verbal–leitu-

ra do conteúdo bionergético na heteroconscienciometria avançada. 

Polinomiologia: o polinômio emissão-transmissão-recepção-feedback; o polinômio jor-

nal-rádio-televisão-Internet. 

Antagonismologia: o antagonismo informador de verpons / impositor de ideias; o anta-

gonismo entretenimento / informação; o antagonismo informar / manipular; o antagonismo in-

tenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo censura / liberdade de expressão;  

o antagonismo holopensene grupal / holopensene pessoal. 

Paradoxologia: o paradoxo da autonomia engajada à maxiproéxis grupal; o paradoxo 

de 1 gesto poder comunicar mais se comparado a 1.000 palavras; o paradoxo de a frase curta 

poder ser mais assertiva na comunicação da ideia. 

Politicologia: a política da comunicação de massa; a tecnocracia; a democracia. 

Legislogia: as leis das comunicações e telecomunicações. 

Filiologia: a midiofilia; a comunicofilia; a sociofilia; a neofilia; a tecnofilia. 

Fobiologia: a nomofobia; a midiofobia; a agorafobia; a comunicofobia; o medo da vio-

lência desencadeado pela mídia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da robotização exis-

tencial. 

Maniologia: a facebookmania. 

Mitologia: a criação, propagação e perpetuação de mitos em geral; os mitos midiáticos; 

o mito da verdade absoluta; a mitoclastia. 

Holotecologia: a midiateca; a comunicoteca; a fonoteca; a cinemateca; a infoteca; a he-

meroteca; a psicossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Psicossomatologia; a Imagisticologia; a Argu-

mentologia; a Interaciologia; Infocomunicologia; a Conformaticologia; a Sociologia; a Politicolo-

gia; a Lucidologia; a Etologia; a Culturologia; a Coloquiologia; a Midiologia; a Autassediologia;  

a Consciencioterapia; a Reeducaciologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Cosmovisio-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o leitor; o ouvinte; o telespectador; o jornalista; o locutor; o professor; 

o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 

evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o epicon 

lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; 

o pesquisador; o projetor consciente. 

 

Femininologia: a leitora; a ouvinte; a telespectadora; a jornalista; a locutora; a pro-

fessora; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a com-

passageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; 

a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a tenepessista; a ofiexista; a para-

percepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens omniexpositor; o Homo sapiens communicator; o Homo 

sapiens professor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens technologus; o Homo sapiens in-
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formaticus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens convivens;  

o Homo sapiens vinculatus; o Homo sapiens pacificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: laço midiático assediador = o da mensagem de texto capaz de desestabi-

lizar emocionalmente a conscin; laço midiático desassediador = o da mensagem de texto promo-

vendo alívio e acalmia. 

 

Culturologia: a cultura da comunicação de massas; a indústria cultural; a cultura da li-

berdade de expressão; a cultura da não violência; a cultura da intencionalidade cosmoética;  

a coexistência cultural; a cultura do esclarecimento; a cultura midiática; a cultura da Comunico-

logia. 

 

Avanços tecnológicos. Novos meios de comunicação são criados, modificando a forma 

das relações pessoais, enquanto outros meios caem em desuso. A cada novo meio inserido no co-

tidiano da sociedade, há readaptação no modo de emitir as mensagens e no uso das tecnologias.  

O surgimento do rádio mudou a maneira da leitura dos jornais impressos. O aparecimento da tele-

visão alterou o conteúdo veiculado nas rádios. A expansão da Internet está modificando a audiên-

cia dos programas de televisão. Os aparelhos tablets e smartphones mudaram a relação das pesso-

as com a Internet, usada no computador pessoal. 

 

Adequação. Os meios de comunicação são importante ferramenta para a interassistenci-

alidade e é preciso saber qual a forma mais evolutiva, assistencial e cosmoética de comunicar 

usando as tecnologias. O propósito deve estar adequado ao meio de comunicação pelo qual  

a mensagem será emitida. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Midiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 9 for-

mas usuais de comunicação (Ano-base: 2016): 

1.  Carta: emissão unilateral da mensagem; tempo de resposta maior; mensagem com in-

formação textual e de caligrafia. 

2.  Conversa presencial: interação instantânea; informações verbais, visuais e possibili-

dade de contato físico; mensagem sem interferências de ordem técnica ou logística. 

3.  E-mail: emissão unilateral da mensagem; tempo de resposta menor se comparado  

à carta; informação apenas textual. 

4.  Jornal impresso: emissão unilateral da mensagem; meio de comunicação de massa; 

baixo feedback de leitores; informação fotográfica e textual. 

5.  Mensagem de texto: tempo de resposta menor se comparado ao E-mail; conteúdo 

curto e objetivo; informação textual. 

6.  Rádio: baixo índice de interação com os ouvintes; meio de comunicação de massa; 

feedback através de ligações telefônicas para a emissora; informação verbal, de tom de voz e so-

nora. 

7.  Telefone: interação instantânea; informações verbais e de tom de voz. 

8.  Televisão: interação mínima com o telespectador; meio de comunicação de massa; 

sentido único da mensagem emissora-telespectador; baixo índice de feedback; emissão de infor-

mação verbal, de tom de voz, em áudio e visual. 

9.  Videoconferência: interação instantânea; informações verbais, visuais de gestos e de 

expressões faciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o laço midiático, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Anestesia  midiática:  Psicossomatologia;  Neutro. 

02.  Antagonismo  midiático:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

03.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Compromisso  midiático  assistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

07.  Conversa  revigorante:  Coloquiologia;  Homeostático. 

08.  Diálogo  desassediante:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Holopensene  midiático:  Holopensenologia;  Neutro. 

11.  Interlocução:  Coloquiologia;  Neutro. 

12.  Midiograma:  Midiologia,  Neutro. 

13.  Notícia  cosmoética:  Comunicologia;  Homeostático. 

14.  Propagador  verponológico:  Comunicologia;  Homeostático. 

15.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

 

TRABALHAR  NA  QUALIFICAÇÃO  DA  FORMAÇÃO  DE  LA-
ÇOS  MIDIÁTICOS  É  MANEIRA  DE  A  CONSCIN  APRIMORAR  

A  COMUNICABILIDADE  INTERASSISTENCIAL  LÚCIDA,  ALÉM  

DE  SER  SINAL  CLARO  DE  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  (IE). 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, usa os meios de comunicação de maneira lúcida, 

assistencial e evolutiva ao comunicar algo a alguém? Qual é o nível de qualidade dos laços midiá-

ticos estabelecidos por você? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  McLuhan, Marshall; Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem (Understanding Media: The 
Extensions of Men); trad. Décio Pignatari; 408 p.; 2 partes; 6 citações; 33 caps; 47 refs.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.; Cultrix; 

São Paulo, SP; 1969; páginas 21 a 37. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-
nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 465. 

 

H. B. S. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13770 

L A C U N A    D A    F O R M A Ç Ã O    CU L T U R A L  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A lacuna da formação cultural é a falha, omissão ou descontinuidade no 

desenvolvimento intelectual da conscin, gerando equívocos nas interpretações dos argumentos de 

pesquisa, deficiências na comunicação técnica e lapsos na consecução detalhada da programação 

existencial (proéxis). 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo lacuna vem do idioma Latim, lacuna, “fosso; lagoa; brejo; lama-

çal; buraco; cavidade; falha; defeito”  de lacus, “lago; reservat rio de água”. Surgiu no Século 

XVIII. O vocábulo formação provém igualmente do idioma Latim, formatio, “formação; ação de 

formar; forma; configuração”. Apareceu no Século XIV. A palavra cultura procede do mesmo 

idioma Latim, cultura, “ação de cuidar; tratar; venerar (no sentido f sico e moral)  e  por extensão  

civilização”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Privação da formação cultural. 02.  Trafar mentalsomático. 03.  Per-

túrbio cultural. 04.  Fissura cultural. 05.  Lacuna intelectual. 06.  Deficiência intelectual. 07.  De-

ficit intelectual. 08.  Insuficiência mentalsomática. 09.  Limitação intelectual. 10.  Deficiência 

acadêmica. 

Neologia. As 3 expressões compostas lacuna da formação cultural, minilacuna da for-

mação cultural e megalacuna da formação cultural são neologismos técnicos da Experimento-

logia. 

Antonimologia: 1.  Formação cultural sólida. 2.  Trafor mentalsomático. 3.  Inteireza 

cultural. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: a lacuna da formação cultural; a lacuna da autoconsciencialidade; a autofor-

mação cultural lacunada; a autodeformação cultural deficiente; a autoincompetência; as autoin-

compreensões; a autodesorganização; a autorreciclagem ainda ausente; a auto-hibernação cultu-

ral; o intelecto lacunoso; a vida intelectual defeituosa; o berço cultural; o universo da leitura pes-

soal acanhado; a biblioteca pessoal pobre; a Arquivística pessoal reduzida; a falta de acesso às 

fontes da autocognição; a postergação do conhecimento pontual; a preguiça mental; a acídia;  

a acrasia; o branco mental; a acomodação mentalsomática; o analfabetismo funcional; a planilha 

evolutiva falha; o generalismo simplista; a fuga a determinado assunto; o vazio intelectual; a au-

sência de ideias lógicas; a falta de retificações intelectuais; a ignorância pontual; o ato de boiar na 

aquisição do neoconhecimento; o trafalismo; o defeito genético; o ponto fraco mentalsomático;  

a insuficiência evolutiva; a busca necessária da autossuperação específica; a perseverança na ex-

pansão da cultura pessoal. 

 

Parafatologia: a falha paragenética. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o labora-

tório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Fobiologia: a decidofobia; a filosofofobia; a gnosiofobia; a intelectofobia. 
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Holotecologia: a culturoteca; a proexoteca; a argumentoteca; a comunicoteca; a intelec-

toteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia;  

a Holomaturologia; a Genética; a Parageneticologia; a Mesologia; a Autorrecexologia; a Culturo-

logia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lú-

cido; o conscienciólogo; o superespecialista; o autodidata pobre; o apriorota. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon 

lúcida; a consciencióloga; a superespecialista; a autodidata pobre; a apriorota. 

 

Hominologia: o Homo sapiens aprioristicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minilacuna da formação cultural = a ignorância da Terminologia, No-

menclatura ou da Orismologia relativa à própria área profissional; megalacuna da formação cultu-

ral = a fixação pessoal, regional, no monoglotismo, ou no idioma nativo, sem a cosmovisão 

cultural, universalista, poliglota. 

 

Culturologia: a fissura cultural. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 18 

categorias de lacunas da formação cultural da conscin: 

01.  Lacuna artística: incompreensão quanto ao subcérebro abdominal. 

02.  Lacuna científica: em área relevante específica. 

03.  Lacuna clássica: a ignorância dos tratados dos grandes clássicos da sabedoria. 

04.  Lacuna comunicativa: o monoglotismo da conscin. 

05.  Lacuna conscienciológica: o desconhecimento dos laboratórios conscienciológicos. 

06.  Lacuna econômica: a submissão à escravatura do cifrão (miserê). 

07.  Lacuna energética: a falta do conhecimento da Energossomatologia Teática. 

08.  Lacuna filosófica: o desconhecimento de algumas escolas filosóficas. 

09.  Lacuna intelectiva: a ignorância quanto à inteligência evolutiva (IE). 

10.  Lacuna literária: o desconhecimento dos grandes clássicos da Literatura. 

11.  Lacuna médica: o desconhecimento de alguma especialidade necessária. 

12.  Lacuna parapsíquica: a falta do conhecimento da sinalética pessoal. 

13.  Lacuna política: a ignorância dos princípios da Conviviologia. 

14.  Lacuna proexológica: a ignorância quanto à própria proéxis. 

15.  Lacuna profissional: a inconclusão da formação razoável na profissão. 

16.  Lacuna psicológica: o desconhecimento de algumas escolas psicológicas. 

17.  Lacuna psicomotriz: a falta do desenvolvimento manual, cerebelar. 

18.  Lacuna sociológica: a ignorância da Sociometria. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a lacuna da formação cultural, indicados para a expansão 
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das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Acídia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

2.  Acrasia:  Experimentologia;  Nosográfico. 

3.  Apedeutismo:  Parapedagogiologia;  Nosográfico. 

4.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

5.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

6.  Decidofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

7.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

 

NA  CONSECUÇÃO  RAZOÁVEL  DOS  OBJETIVOS  DA  MAXI- 
PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL  (PROÉXIS  GRUPAL)  É  RA-
CIONALMENTE  INDISPENSÁVEL  A  COMPLETUDE  DA  FOR- 
MAÇÃO  CULTURAL,  ESPECÍFICA  DA  ÁREA  DA  CONSCIN. 

 

Questionologia. Em qual linha do conhecimento você admite manter lacunas na própria 

formação cultural? Vale o esforço de preencher tais lacunas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-

cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-

ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 166, 176 e 681. 

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 131 e 648. 

3.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 22 e 212. 
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L A I C I D A D E  
( D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A laicidade é o princípio jurídico-político determinador da separação entre 

o Estado e as instituições religiosas, orientador da neutralidade do poder público em matéria cleri-

cal, objetivando a autonomia, o pleno exercício da cidadania e a garantia das liberdades de cons-

ciência, de pensamento, de religião e de irreligião. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo laico deriva do idioma Latim, laicus, “leigo; laico; comum; or-

dinário”  incorporado do idioma Grego  laikós, “do povo; profano”  em oposição   klerikós. Sur-

giu no Século XIX.  

Sinonimologia: 1.  Princípio da laicidade. 2.  Estado laico. 3.  Laicalismo. 4.  Separação 

Estado-religião. 5.  Autonomização do Estado face à religião. 6.  Isenção estatal em matéria reli-

giosa. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo laico: laica-

do; laical; laicalidade; laicalismo; laicalístico; laicato; laicidade; laicificado; laicificar; laicis-

mo; laicista; laicístico; laicização; laicizado; laicizar. 

Neologia. As duas expressões compostas laicidade legal e laicidade política são neolo-

gismos técnicos da Direitologia. 

Antonimologia: 1.  Estado confessional. 2.  Religião oficial. 3.  Cesaropapismo; padroa-

do; regalismo. 4.  Troca de favores Estado-religião. 5.  Poder informal das igrejas sobre os pode-

res constituídos. 6.  Preferência religiosa estatal. 

Estrangeirismologia: o cujus regio, ejus religio; o une foi, une loi, un roi; o believing 

without belonging; a laïcité francesa; o secularism ou secularity americano. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao valor da separação entre as esferas pública e religiosa para a autonomia consciencial. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Laicidade 

proporciona autonomia. 

Coloquiologia. A laicidade é conhecida popularmente através do seguinte brocardo:  

– “A César o que é de César; a Deus o que é de Deus”. 

Citaciologia: – “Je veux, je le déclare, la liberté de l´enseignement: mais je veux la sur-

veillance de l´État, et comme je veux cette surveillance effective, je veux l´État laïque, purement 

laïque, exclusivement laïque” (trecho de discurso de Victor Hugo   8  –1885, no Parlamento 

Francês, pronunciado em janeiro de 1850). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da laicidade; os evoluciopensenes; a evoluciopen-

senidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os 

harmonopensenes; a harmonopensenidade; a identificação do holopensene universalista; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenização livre. 

 

Fatologia: a laicidade; a historicidade da revelação do sagrado; a desdivinização do uni-

verso; a dessacralização da política; o respeito à autonomia individual; a construção da identidade 

espiritual; a autonomia educativa; a pressuposição da convivência harmoniosa; o fundamento da 

tolerância; a possibilidade de deixar de ser religioso; a liberdade de pensamento, opinião e crítica; 

a colaboração entre o público e o religioso dentro dos limites legais; o direito de decidir sem in-

terferência religiosa; o convite ao diálogo; a supremacia da experimentação; as reações positivas 

da conscin lúcida reciclante e maxidissidente em relação às religiões; a Reeducaciologia; a liber-

dade democrática; os feriados religiosos; as cerimônias religiosas em repartições públicas; as ben-
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çãos em inaugurações de obras públicas; a presença de símbolos religiosos nas repartições públi-

cas; a presença do crucifixo nos parlamentos, nas salas de audiência e julgamentos; a leitura da 

Bíblia no início de sessões parlamentares; o juramento realizado perante a Bíblia; a doutrinação 

religiosa através do ensino religioso proselitista nas escolas públicas; a oração realizada na escola 

pública; a ausência de separação entre o secular e o religioso na vida cotidiana; os partidos politi-

cos de ideologia religiosa; as bancadas católica e evangélica no Congresso Nacional; o voto de 

cabresto religioso, os currais eleitorais religiosos e os acordos entre candidatos e igrejas visando 

este tipo de voto; o “voto católico” e o “voto evangélico”; as concordatas entre países e a Santa 

Sé; a imposição de ética religiosa específica em leis; o fanatismo religioso no âmbito democráti-

co; a ausência de reconhecimento de direitos fundamentais com base em dogma religioso; a im-

posição de dogmas; a conversão forçada; a ausência de autonomia individual; a lavagem cerebral; 

a perseguição e intolerância religiosa; as guerras religiosas; o Tribunal do Santo Ofício; a Inquisi-

ção; o fundamentalismo religioso praticado na vida cotidiana; a hierarquia entre o leigo e o cléri-

go consagrada no Direito Canônico; a descatolização; a descristianização; a dessacralização; a re-

lação de antinomia entre leigos e clérigos; a laicidade como defesa ao integrismo da religião; a lu-

ta contra a pretensão de minoria a dominar a maioria em nome de determinada religião; a secula-

rização dos fundamentos do jusnaturalismo e do jusracionalismo; a afirmação do papel ativo do 

Estado sobre a sociedade civil; o sistema de ensino obrigatório, gratuito e laico. 

 

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

extrafísicas avançadas; a priorização da evolução; a paraconectividade com os amparadores; a au-

toconscientização quanto ao desenvolvimento da autonomia individual multidimensional; as abor-

dagens pensênicas das consciexes universalistas; a sintonia com padrões universalistas extrafísi-

cos; a autonomia consciencial extrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo holopensene pessoal–holopensene local; o sinergismo de 

ideias universalistas; o sinergismo amparador-amparando relativo às ações pró-evolutivas; o si-

nergismo entre as energias conscienciais. 

Principiologia: o princípio do Estado laico; o princípio da liberdade de consciência; 

 o princípio da liberdade de crença; o princípio da liberdade de pensamento; o princípio da iso-

nomia; o princípio da autonomia consciencial; o princípio da dignidade da pessoa humana; 

o princípio da descrença (PD); o princípio de todos terem direito a nova chance; os princípios 

pessoais; o princípio da megafraternidade; o princípio da evolução grupal; os princípios da pro-

éxis pessoal; o princípio da interassistencialidade; o princípio da interdependência evolutiva;  

o princípio de nada acontecer por acaso. 

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

(CGC); o código de prioridades pessoais; os códigos sectários de condutas religiosas. 

Teoriologia: a teoria da separação entre Estado e religião; a teoria dos direitos funda-

mentais; a teoria dos direitos humanos; a teoria da autonomia na definição da identidade cons-

ciencial; a teoria antidivinista sobre as origens do poder; a teoria da cooperação mundial; a teo-

ria do Estado Mundial Cosmoético. 

Tecnologia: as técnicas paradiplomáticas; a técnica de ser você mesmo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia. 

Efeitologia: os efeitos dos posicionamentos cosmoéticos perante os desafios diários; 

 o efeito das decisões aprioristas; o efeito ético das leis laicas; o efeito nefasto das leis antilaicas. 

Neossinapsologia: as neossinapses formadas a partir do contato com estruturas uni-

versalistas; as neossinapses geradas na troca de experiências entre parceiros evolutivos; as neos-

sinapses desenvolvidas a partir dos acoplamentos com os amparadores de função; as neos-
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sinapses resultantes das experiências lúcidas ou traumáticas durante o processo de libertação da 

influência da religião; a reciclagem das retrossinapses vigentes, da influência do religioso no pú-

blico e do público no religioso, pelas neossinapses da laicidade; as neossinapses sadias. 

Ciclologia: o ciclo recéxis-recin; o ciclo patológico conflito-manipulação-clericalismo; 

o ciclo assistencial esclarecimento-reeducação-laicidade. 

Binomiologia: o binômio adaptação genérica–adaptação específica; o binômio admira-

ção-discordância; o binômio insatisfação íntima–insatisfação generalizada; o binômio ajustes in-

timos–ajustes mesológicos; o binômio inflexibilidade-inadaptação; o binômio vida íntima–vida 

pública; o binômio ajustes contantes–ajustes definitivos; o binômio autonomia-igualitarismo;  

o binômio paradireito-paradever; o binômio vontade-decisão; o binômio autocrítica-heterocrí-

tica. 

Interaciologia: a interação Socin-Sociex; a interação pessoal sem barreiras; a interação 

conscin–consciex amparadora. 

Crescendologia: o crescendo anticlericalismo-laicidade; o crescendo teocracia-laicida-

de; o crescendo autonomia-megafraternidade; o crescendo adaptação primária–adaptação avan-

çada; o crescendo ajustes intraconscienciais–ajustes mesológicos; o crescendo pré-universalista-

-universalista; o crescendo Ética Humana–Cosmoética.  

Trinomiologia: o trinômio vontade-intencionalidade-autorganização; o trinômio para-

percepção-racionalização-atitude; o trinômio pessoa-grupo-coletividade; o trinômio sociológico 

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

ternidade; o trinômio holofilosófico Cosmoética-Universalismo-Megafraternismo. 

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

rais–bens educacionais–bens evolutivos. 

Antagonismologia: o antagonismo universalismo / sectarismo; o antagonismo empatia  

/ repulsão; o antagonismo autonomia / coleira religiosa. 

Paradoxologia: o paradoxo da “fé laica”. 

Politicologia: a laicocracia; a política da igual dignidade; a política da diferença; a inte-

rassistenciocracia; a democracia; o sistema político do Autonomismo. 

Legislogia: a lei do continuísmo evolutivo; o Estatuto Jurídico da ICAR no Brasil (De-

creto N. 7.107 / 2010) promovendo privilégios ao catolicismo. 

Filiologia: a neofilia; a conviviofilia; a decidofilia; a interassistenciofilia; a culturofilia; 

a adaptaciofilia; a liberofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a comunicofobia; a sociofobia; a autocriticofobia; a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome do conflito de paradigmas; a síndrome do poder. 

Maniologia: a dromomania quando evolutiva. 

Mitologia: a desconstrução do mito do salvacionismo; os mitos religiosos. 

Holotecologia: a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Direitologia; a Politicologia; a Diplomaciologia; a Evoluciolo-

gia; a Conviviologia; a Interprisiologia; a Recexologia; a Autonomologia; a Liberologia; a Auto-

pensenologia; a Autodiscernimentologia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a consciência laica; 

a consciênçula; a consréu dessomada; a conscin baratrosférica. 

 

Masculinologia: o militante laico; o militante laicista; o militante secular; o militante se-

cularista; o evoluciólogo; o amparador intrafísico; o agente retrocognitor; o autodecisor; o inter-

missivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; 

o conviviólogo; o proexista; o reeducador; o tenepessista; o ofiexista; o evoluciente; o bom enten-

dedor; o tertuliano; o projetor consciente; o maxidissidente ideológico; o inversor existencial;  

o reciclante existencial; o exemplarista; o epicon lúcido. 
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Femininologia: a militante laica; a militante laicista; a militante secular; a militante 

secularista; a evolucióloga; a amparadora intrafísica; a agente retrocognitora; a autodecisora; a in-

termissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscien-

ciômetra; a convivióloga; a proexista; a reeducadora; a tenepessista; a ofiexista; a evoluciente;  

a boa entendedora; a tertuliana; a projetora consciente; a maxidissidente ideológica; a inversora 

existencial; a reciclante existencial; a exemplarista; a epicon lúcida. 

 

Hominologia: o Homo sapiens laicus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens pa-

cificus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens argumentator;  

o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens recyclans; o Ho-

mo sapiens amicus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens 

cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: laicidade legal = a separação jurídico-institucional presente na constitui-

ção ou na legislação infraconstitucional; laicidade política = a expressão de princípios laicos de-

monstrada em atos administrativos e nas tratativas realizadas com igrejas. 

 

Culturologia: a vivência da cultura secular; a cultura do predomínio da ciência sobre  

a religião; a cultura da eliminação dos preconceitos religiosos; o Universalismo; a cultura da li-

berdade sadia. 

 

Caracterologia. Conforme a Historiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

3 concepções histórico-políticas da laicidade, denotando especificidades próprias conforme a im-

plantação e a efetivação nos respectivos contextos sócio-políticos: 

1.  Laicismo: a prática da laicidade à francesa (laïcité), ideologia impondo, além da se-

paração entre público e privado, a castração da dimensão religiosa e espiritual da consciência na 

esfera pública, substituindo-a por “religião civil” com base nos ideais republicanos e patri ticos. 

2.  Secularismo: a compreensão da vida prescindindo-se de Deus e da religião. 

3.  Secularização: a emancipação da razão autônoma da consciência e dos poderes pro-

fanos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a laicidade, indicados para a expansão das abordagens de-

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

01.  Autonomia:  Autonomologia;  Neutro. 

02.  Beatice:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Complacência  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Concessão  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

06.  Conscin  pacificadora:  Pacifismologia;  Homeostático. 

07.  Cultura  conscienciocêntrica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

08.  Democracia:  Parapoliticologia;  Neutro.  

09.  Governante:  Politicologia;  Neutro. 

10.  Hipocrisia  política:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Idiotismo  jurídico:  Direitologia;  Nosográfico. 

12.  Jogo  da  religião:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

13.  Liberdade  interior:  Autocogniciologia;  Neutro. 

14.  Reeducação  social:  Reeducaciologia;  Homeostático. 
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15.  Sede  de  poder:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

 

NO  ÂMBITO  DA  DEMOCRACIA  E  DOS  DIREITOS  FUNDA-
MENTAIS,  A  LAICIDADE  CONSTITUI-SE  PRINCÍPIO  BASILAR  

PARA  A  DEFINIÇÃO  DA  INDIVIDUALIDADE,  FOMENTANDO  

A  AUTEXPERIMENTAÇÃO E  A  AUTONOMIA  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, empenha-se pelo cumprimento do princípio da 

laicidade? Já questionou de forma democrática alguma afronta a esse princípio? 
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L A S T R O    C O N S C I E N C I A L  
( H O L O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O lastro consciencial é o peso, contrapeso ou depósito de experiências 

atuando, de modo positivo ou negativo, intraconsciencialmente, no holossoma, no microuniverso 

e nas manifestações gerais da consciência. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra lastro provém do idioma Francês Antigo, last, “certa quantidade 

de determinado s lido”  e esta derivada do idioma Holand s  last ou lest, “peso; carga”. Apareceu 

no Século XV. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de algu-

ma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; senso  ntimo”  e este do verbo 

conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Lastro intraconsciencial. 2.  Lastro holossomático. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 25 cognatos derivados do vocábulo lastro: alas-

trada; alastradiça; alastradiço; alastrado; alastrador; alastramento; alastrante; alastrar; des-

lastrada; deslastrado; deslastrador; deslastrar; deslastre; deslastrear; deslastro; lastração; las-

trada; lastrado; lastrador; lastragem; lastramento; lastrar; lastreamento; lastrear; lastrense. 

Neologia. As 3 expressões compostas lastro consciencial, lastro consciencial dessomáti-

co e lastro consciencial psicossomático são neologismos técnicos da Holossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Lastro de navio. 2.  Lastro de balão. 

Estrangeirismologia: o background intelectual; o background parapsíquico; o magnum 

curriculum vitae pessoal; a awareness evolutiva; o conhecimento a priori; o foreknowledge; o In-

termissarium; o locus minoris resistentiae. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade no emprego dos veículos conscienciais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da lastropensenidade; os evoluciopensenes; a evo-

luciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cognopensenes; a cognopensenida-

de; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a tática pessoal em aceitar ou descartar os conhecimentos e as experiências;  

a triagem inteligente das realidades na existência dia a dia; os reboques holossomáticos prescindí-

veis e os ainda imprescindíveis. 

 

Parafatologia: o lastro consciencial; a autovivência do estado vibracional (EV) profiláti-

co; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autocompreensão das realidades do holos-

soma; o lastreamento bioenergético inicial na consciex pré-ressomante; o lastreamento bioenergé-

tico intencional do psicossoma para as projeções assistenciais; o deslastramento bioenergético na 

bitanatose; o psicossoma patologicamente lastreado favorecendo a parapsicose pós-dessomática; 

o veículo de manifestação consciencial mais denso sendo lastro de veículo mais sutil; o holosso-

ma sendo o principal lastro da consciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-intencionalidade-energossoma-autovivência;  

o sinergismo entre os veículos do holossoma construindo a megausina consciencial. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da interassistencialidade a partir 

das ECs; os princípios da Energossomática; o princípio da evolução ser a qualificação cosmoéti-
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ca das próprias ECs; o princípio do poder consciencial das energias conscienciais cosmoéticas;  

o princípio da fartura das ECs; o princípio do dinamismo evolutivo. 

Codigologia: o nível do código pessoal de Cosmoética (CPC) dimensionando a capaci-

dade produtiva da usina consciencial; o código grupal de Cosmoética (CGC) sintetizando a baga-

gem multiexistencial homeostática dos integrantes. 

Teoriologia: a teoria da vida humana energossomática. 

Tecnologia: as técnicas de aplicação das ECs; a técnica do arco voltaico craniochacral; 

a técnica da assim-desassim; a técnica da soltura energossomática; as técnicas conscienciométri-

cas; as técnicas evolutivas em geral; a técnica da megaeuforização. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Para-

percepciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia;  

o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colé-

gio Invisível da Ofiexologia. 

Efeitologia: os efeitos imediatos da aplicação das ECs; o efeito da heteroabordagem as-

sistencial na ampliação das autoparapercepções; os efeitos do condicionamento holochacral na 

potencialização da vida humana; os efeitos da educação infantil repressora no apedeutismo 

energossomático; o efeito patológico do desequilíbrio das ECs; o efeito nefasto do uso malinten-

cionado das ECs; os efeitos dos bloqueios corticais nos adoecimentos e possessões intercons-

cienciais; os efeitos deslastreadores da recin. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo consciência imatura–consciência autolúcida; o ciclo de ex-

trapolações paradidáticas do abordador energético iniciante; o ciclo dos acidentes de percurso 

evitáveis; o ciclo EI-EC; a evolução energossomática através dos ciclos consecutivos vegetal- 

-subumano-humano; o ciclo energético absorver-exteriorizar; o ciclo assim-desassim; o ciclo de 

primeneres (cipriene); o ciclo vicioso; o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-auto-

diagnóstico-autenfrentamento-autossuperação. 

Binomiologia: o binômio inteligência evolutiva–energias conscienciais; o binômio Ex-

perimentologia-Autopesquisologia; o binômio saúde holossomática–capacidade produtiva da usi-

na consciencial; o binômio potência consciencial–autodiscernimento cosmoético; o binômio 

consciência-energia; o binômio ECs sutis (mentalsoma e psicossoma sem lastros)–ECs densas 

(energossoma e soma lastreados); o binômio autassistência-heterassistência; o binômio peso-vo-

lume. 

Interaciologia: a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a interação criança–

–usina piloto; a interação consciencial Serenão–usina protótipo; a interação consciencial usina 

holossomática–usina ofiexológica (paramáquina humana–paramáquina extra-humana); a intera-

ção Central Intrafísica de Energia–Central Extrafísica de Energia; a interação absorção energé-

tica–exteriorização energética; a interação Antissomática–Antienergossomática; a interação sol-

tura energossomática–soltura mentalsomática; a interação deslastreamento-agilidade; a intera-

ção deslastreamento-hiperacuidade. 

Crescendologia: o crescendo EV–sinalética energética; o crescendo evolutivo inexpe-

riência–maturidade energossomática; o crescendo evolutivo desregramento–autodomínio ener-

gossomático; o crescendo evolutivo rigidez–flexibilidade holochacral; o crescendo evolutivo blo-

queios energéticos crônicos–autossustentação de desbloqueios holochacrais; o crescendo evolu-

tivo vampirismo bioenergético–doação bioenergética universal; o crescendo evolutivo casca-

grossismo energético–acervo de sinaléticas energéticas identificadas e aplicadas. 

Trinomiologia: o trinômio Energética-Bioenergética-Parenergética; o trinômio domí-

nio energético–autoconsciencialidade–produtividade interassistencial. 

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

soma; o polinômio autopotencializador dieta balanceada–exercícios moderados–sono repara-

dor–respiração correta–EV profilático–ortopensenização. 

Antagonismologia: o antagonismo energias conscienciais simpáticas / energias cons-

cienciais antipáticas; o antagonismo uso máximo da usina consciencial / uso displicente da usina 
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consciencial; o antagonismo uso cosmoético da usina consciencial / uso inconsequente da usina 

consciencial; o antagonismo uso interassistencial da autopotência / uso interassediador da auto-

potência. 

Paradoxologia: o paradoxo do filho infante apresentar-se mais energético em compara-

ção com o pai; o paradoxo do incremento das ECs para qualificar a doação energética; o para-

doxo da realidade bioenergética comum ser discriminada por poucos; o paradoxo do domínio de 

retroenergossomas agilizar o domínio do neoenergossoma; o paradoxo patológico da teimosia 

no erro admitido. 

Politicologia: a lucidocracia; a projeciocracia; a energocracia; a meritocracia; a assis-

tenciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: as leis da evolução consciencial; a lei do maior esforço parapsíquico. 

Filiologia: a parapsicofilia; a energofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia. 

Sindromologia: os lastros doentios derivados da síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Holotecologia: a parapsicoteca; a cognoteca; a intermissioteca; a holomnemoteca;  

a mentalsomatoteca; a inventarioteca; a parafenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Holossomatologia; a Intraconscienciologia; a Intermissiologia;  

a Parageneticologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Holomnemônica; a Autocognicio-

logia; a Evoluciologia; a Autoproexologia; a Holomaturologia; 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 conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens cerebralis; o Homo sa-

piens conscientiologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sa-

piens polymatha; o Homo sapiens argumentator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: lastro consciencial dessomático = o peso, contrapeso ou depósito de ex-

periências atuando, de modo positivo, intraconsciencialmente, no holossoma, no microuniverso  

e nas manifestações gerais da consciência; lastro consciencial psicossomático = o peso, contrape-
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so ou depósito de experiências atuando, de modo negativo, intraconsciencialmente, no holossoma, 

no microuniverso e nas manifestações gerais da consciência. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Holossomatologia; a cultura inútil. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 

categorias de lastros conscienciais, básicos, em geral: 

01.  Lastro cultural: o lastro cognitivo; o reboque da cultura pessoal; a cultura inútil; os 

saberes dispensáveis; o trambolho das inutilidades; os bagulhos energéticos; a Holomaturologia. 

02.  Lastro dessomático: a segunda dessoma esgotando o contrapeso de energia densa 

da consciência; a Dessomatologia. 

03.  Lastro energossomático: o holochacra; a densificação energossomática desnecessá-

ria; as descompensações holochacrais; as ECs negativas e os bloqueios energéticos encefálicos;  

o balonamento; a atuação do cordão de prata; a interassistencialidade; a Energossomatologia. 

04.  Lastro intermissivo: o Curso Intermissivo pré-ressomático; a Autexperimentologia; 

a Intermissiologia. 

05.  Lastro mentalsomático: a projeção consciente por meio do mentalsoma isolado;  

o mentalsoma lastreado; a Mentalsomatologia. 

06.  Lastro mnemônico: a sobrecarga mnemônica dispensável; as lembranças traumáti-

cas recorrentes e a erudição evolutivamente ectópica; a erudição pessoal; a polimatia; a cultura 

imberbe; a Holomemoriologia. 

07.  Lastro multissecular: o acervo pessoal no tempo milenar; a longevidade matusalê-

nica; a Paracronologia. 

08.  Lastro paragenético: o contrapeso automimético; a apriorismose; a Parageneticolo-

gia Pessoal. 

09.  Lastro pensênico: o lastropensene; a lastropensenidade; a mundividência engessa-

da; os preconceitos; os estereótipos; os apriorismos patológicos; a unidade de medida da funda-

mentação da argumentação lógica, de peso, lastreadora da realidade; a Autopensenologia. 

10.  Lastro pré-ressomático: a bagagem inata; as ideias inatas; as tendências; o tempe-

ramento; as singularidades evolutivas pessoais; a Holobiografia Pessoal. 

11.  Lastro psicossomático: a tensão emocional crônica; os travões afetivos; a bariproje-

ção consciente; o psicossoma lastreado; a bradicinesia extrafísica; a impermeabilidade psicossô-

mica; o psicossoma enxuto; a projetabilidade lúcida (PL); a Projeciologia. 

12.  Lastro somático: a indestreza somática; o desengonço; a psicomotricidade alterada; 

o sedentarismo; a obesidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o lastro consciencial, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autocognição:  Autocogniciologia;  Neutro. 

04.  Autocognição  exaustiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

05.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Bagagem  pré-ressomática:  Intermissiologia;  Neutro. 

07.  Balonamento:  Energossomatologia;  Neutro. 

08.  Conhecimento:  Autocogniciologia;  Neutro. 

09.  Conhecimento  prévio:  Autocogniciologia;  Neutro. 

10.  Conjunção  autocognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

11.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 
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12.  Evolução  energossomática:  Energossomatologia;  Homeostático. 

13.  Megaconhecimento  organizado:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

14.  Refém  da  autocognição:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

15.  Saber  transversal:  Autocogniciologia;  Neutro. 

 

O  AUTEXAME  DO  LASTRO  CONSCIENCIAL  EXIGE  ATEN-
ÇÃO  A  PARTIR  DO  FATO  OU  PARAFATO  DE  A  CONSCIN  

LÚCIDA  SOMENTE  EVOLUIR  COM  CONTRAPESOS  COS-
MOÉTICOS,  POSITIVOS,  HOMEOSTÁTICOS,  LIBERTÁRIOS. 

 

Questionologia. Qual lastro consciencial predomina em você, leitor ou leitora, o positi-

vo ou o negativo? Em quais áreas de manifestação? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 

1.254 p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21  

x 7 cm; enc.; 10a Ed. revisada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009 (Edições em Português, Espa-
nhol e Inglês); páginas 226, 260, 288, 331, 509, 531 e 618. 
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L A S T R O    S U B U M A N O  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O lastro subumano é o resquício do instinto, temperamento, costume, hábi-

to, modo de ser ou agir da subumanidade ainda presente na conscin, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo lastro vem do idioma Francês, last, “certa quantidade  de s lido” 

de lest, “peso; carga”. Surgiu no Século XII. O prefixo sub vem do idioma Latim, sub, “sob; em-

baixo de; por baixo de; abaixo de”. O vocábulo humano procede do mesmo idioma Latim, huma-

nus, “humano; pr prio do Homem; amável; benigno; bondoso; erudito; civilizado; instru do das 

Humanidades”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Traço subumano. 2.  Peso subumano. 3.  Racionalidade incipiente. 

Neologia. As 3 expressões compostas lastro subumano político, lastro subumano sexual 

e lastro subumano belicista são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Lastro do evoluciólogo. 2.  Lastro do Serenão. 3.  Trafor. 

Estrangeirismologia: a ausência de know-how evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao estágio evolutivo pessoal. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Homem: ma-

mífero domesticado. 

Coloquiologia. Eis 3 expressões do coloquialismo, denotando lastro subumano: peixe 

grande come o peixe pequeno; selva de pedra; capitalismo selvagem. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da estagnação consciencial; os intrusopensenes;  

a intrusopensenidade; os zoopensenes; a zoopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; 

os malignopensenes; a malignopensenidade; os subpensenes; a subpensenidade. 

 

Fatologia: o lastro subumano; o subcérebro abdominal; a agressividade pelo medo; o de-

fensor da pátria; o justiceiro com sangue nos olhos; a vingança da vítima; o toma lá dá cá; as ar-

tes marciais; os fanáticos religiosos; as irracionalidades do misticismo; a luta pelo poder;  

o altruísmo de autoproteção; a caça esportiva; o ato de heroísmo; a rígida hierarquia estabelecida 

pelos títulos nas Academias de Ciência; a assistência carregada de emocionalismo; a maternagem 

subcerebral; o belicismo da conscin intolerante; o estrategista de guerra; o estrategista político 

anticosmoético; a indumentária demonstrando a hierarquia nas forças armadas, Igreja Católica 

Apostólica Romana (ICAR) e monarquia; a falta de questionamento; a violência doméstica; a pe-

dofilia; a infibulação; o ato de denegrir o oponente disseminando mentiras; a inveja feminina 

levando a intrigas, calúnias e difamações; as disputas e intrigas de mulheres interessadas no mes-

mo homem; as contendas e agressões de homens interessados na mesma mulher; a sedução ener-

gossomática; o bullying; os haréns; a fúria das multidões; os linchamentos; o bairrismo da cons-

cin com minivisão; a xenofobia; o crime passional; a tentativa de reconciliação fracassando pelo 

orgulho; a reconciliação dependendo da necessidade de formação de alianças para manter-se no 

poder; a imaturidade consciencial; a pessoa encoleirada; a gurulatria; o gene egoísta; os condicio-

namentos espúrios; a drogadição; a autodespriorização; a inconsciência quanto às prioridades 

evolutivas; o porão consciencial na adultidade; os hinos nacionais incitando à guerra; os feriados 

para lembrar confrontos; a falta de inteligência evolutiva (IE). 
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Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Parage-

nética frágil sucumbindo à Genética e à Mesologia; a evolução dos veículos de manifestação da 

consciência alavancando a evolução da espécie humana. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nosográfico lastro subumano–racionalidade–sniper;  

o sinergismo Paragenética débil–Mesologia–apriorismose; o sinergismo intraconsciencialidade 

tíbia–Mesologia potente; o sinergismo evolutivo da dupla evolutiva; o sinergismo nosográfico 

irracionalidade-impulsividade-agressividade; o sinergismo Etologia-Evoluciologia; o sinergismo 

patológico subcérebro abdominal–sede de justiça–vingança. 

Principiologia: o princípio da autevolução requerer renovação incessante; o princípio 

maquiavélico de os meios justificarem os fins; o princípio equivocado de o forte ter mais poder 

sozinho; o princípio egoico de dividir para dominar; o princípio da descrença; o princípio do he-

donismo; o princípio espúrio do autocomodismo; o princípio evolutivo “estagnar é regredir”. 

Codigologia: a ignorância quanto ao código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução das espécies; a teoria da seriéxis; a teoria da reurbex. 

Tecnologia: a técnica do sexo diário. 

Voluntariologia: o trabalho voluntário cosmoético sem esperar nada em troca. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);  

o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Penseno-

logia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico 

da dupla evolutiva. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível dos Etólogos; o Co-

légio Invisível dos Conviviólogos; o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da 

Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: o efeito obnubilante das multidões; os efeitos castradores da impulsividade 

na mentalsomática; o efeito da zooconvivialidade para as autoconstatações de similitude na evo-

lução consciencial; o efeito acrítico da idolatria a artistas e esportistas; o efeito da mentalsomá-

tica na abrangência interassistencial. 

Neossinapsologia: a ausência de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo das automimeses dispensáveis; o ciclo da reeducação das condutas 

pessoais; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: a estagnação; a paixão; o instinto; o impulso; a luta; o poder; a recom-

pensa. 

Binomiologia: o binômio pitbull-pitboy; o binômio braços fortes–cabeça fraca; o binô-

mio medo-agressão; o binômio vaidade-poder; o binômio cão domesticado–marionete conscien-

cial; o binômio domesticação subumana–domesticação humana; o binômio Direito-Paradireito. 

Interaciologia: a interação subcérebro-músculo; a interação instinto–energia gravi- 

tante. 

Trinomiologia: as pseudovantagens do trinômio agressividade-sexo-poder; o trinômio 

recorrência-recrudescimento-cronicificação. 

Antagonismologia: o antagonismo evolução consciencial / Darwinismo Social; o anta-

gonismo poder temporal / autoridade cosmoética; o antagonismo Subcerebrologia / Paracere-

brologia; o antagonismo irracionalidade / sobrepairamento; o antagonismo instintividade / Auto-

priorologia; o antagonismo acriticismo / autodiscernimento; o antagonismo universalismo / clã. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior a autonomia da consciência maior as in-

terconectividades assistenciais. 

Politicologia: as coalizões políticas dos partidos repartidos; as políticas protecionistas; 

as políticas imperialistas; a teocracia; a democracia representativa delegando poderes; o popu-

lismo; as coalizões políticas barrando as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs). 
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Legislogia: a lei da selva; a lei de Gérson; as leis contra a mutilação genital feminina 

(MGF); as leis teológicas irracionais; a lei do instinto; a lei do impulso neurológico; a lei de ta-

lião. 

Filiologia: a zoofilia patológica. 

Fobiologia: a neofobia; a evoluciofobia; a xenofobia; a priorofobia; a reciclofobia; a au-

topesquisofobia; a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ostracismo; a síndrome da máquina orgasmogênica;  

a síndrome da apriorismose; a síndrome da robotização existencial; a síndrome da dispersão 

consciencial; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da mediocrização da consciência. 

Maniologia: a toxicomania; a teomania; a gurumania. 

Holotecologia: a evolucioteca; a dogmaticoteca; a convivioteca; a psicossomatoteca; 

a mesmexoteca; a conscienciometroteca; a belicosoteca; a antropoteca; a zooteca; a politicoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Etologia; a Zoologia; a Temperamentologia;  

a Parapatologia; a Politicologia; a Sexologia; a Autodiscernimentologia; a Criminologia; a Cons-

cienciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a pessoa emocional; a massa humana impensante. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o predador humano; o intolerante; o belicista;   

o genuflexo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a predadora humana; a intolerante; a belicista;  

a genuflexa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens infantilis; o Homo sapi-

ens immaturus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens vulgaris;  

o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens toxicomaniacus; o Homo 

sapiens consreu. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: lastro subumano político = o político anticosmoético realizando articula-

ções espúrias nos bastidores com uso de dossiê para alcançar o cargo administrativo; lastro subu-

mano sexual = o jovem promíscuo gastando a maior parte do tempo planejando aventuras sexu-

ais; lastro subumano belicista = o militar estrategista invadindo a nação vizinha em conquista ter-

ritorial. 

 

Culturologia: o idiotismo cultural do futebol e do carnaval. 

 

Primatas. Sob a ótica da Etologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 30 comporta-

mentos observados em chimpanzés, também perceptíveis no comportamento humano: 

01.  Afastamento. O líder mantém outro macho afastado do grupo quando percebe neste 

o poder de desafiar a própria posição. 

02.  Alianças. Dois chimpanzés adversários podem unir-se para derrotar inimigo em 

comum. 

03.  Anticonflitividade. Machos se encarregam de dirimir conflitos quando ficam muito 

violentos, já as fêmeas são peritas em evitar combates prestes a acontecer e em reaproximar os 

machos após os confrontos. 

04.  Bairrismo. Territórios demarcados são constantemente vigiados, impedindo a entra-

da de forasteiros. 
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05.  Bullying. Em períodos de grandes tensões, chimpanzés tornam-se agressivos com  

o integrante mais frágil do grupo. 

06.  Calculismo. As reconciliações entre chimpanzés machos podem ser mal sucedidas, 

mas nunca são engodos, enquanto fêmeas simulam reconciliações para aproximarem-se das ví-

timas. 

07.  Coalizão. O chimpanzé alfa não lidera sozinho, tratando de manter próximos os de-

mais integrantes do grupo. 

08.  Coerção. O macho agride a fêmea se perceber a preferência dela por outro macho, 

obrigando-a a ficar por perto. 

09.  Conchavo. O líder não permite a reunião de alguns integrantes do grupo sem estar 

presente. 

10.  Conciliação. São feitas demonstrações públicas de reconciliação após brigas para 

evidenciar frente unida. 

11.  Equilíbrio. O líder deve manter o equilíbrio entre expressar veementemente a domi-

nância, manter os aliados satisfeitos e evitar revolta em massa. 

12.  Estrategista. O líder cultiva relações de amizade com machos de posição intermedi-

ária para formar coalizões contra jovens ambiciosos e rivais imediatos. 

13.  Estresse. As lutas pelas fêmeas motivam constantes perturbações e brigas entre ma-

chos. 

14.  Força. A hierarquia é baseada no poder e não na autoridade moral. 

15.  Fraqueza. Os machos não demonstram sinais de debilidade física, evitando serem 

desafiados. 

16.  Interesse. Desenvolvem a empatia com propósito de beneficiar a si mesmos. 

17.  Intimidação. Os chimpanzés machos realizam rituais de intimidação eriçando os pe-

los, gritando e batendo pedaços de pau com a intenção de parecerem mais fortes. 

18.  Manipulação. Machos mais velhos, sem o vigor físico para liderar, podem exercer 

grande influência nos bastidores. 

19.  Oportunismo. Observam os conflitos de poder entre os dominantes, explorando  

a rivalidade e pendendo para o lado com proveito pessoal maior. 

20.  Orgulho. O líder destituído afasta-se e elucubra estratégias para o retorno. 

21.  Ostracismo. Machos muito agressivos podem ser forçados a passar períodos longe 

do convívio do grupo. 

22.  Poder. O chimpanzé alfa tem como privilégio escolher as parceiras sexuais. 

23.  Populismo. O chimpanzé com intenção de desafiar o líder realiza grooming com 

machos, fêmeas e filhotes assegurando base de apoio. 

24.  Profilaxia. Fêmeas são peritas em evitar conflitos, mantendo boa relação com indi-

víduos próximos, mas permitindo a agressão quando se trata de rivais. 

25.  Reconciliação. Apesar das brigas não serem frequentes, raramente ocorre reconcili-

ação entre as fêmeas, diferentemente dos matriarcais bonobos, cujas fêmeas necessitam de con-

cordância para manterem-se no poder. 

26.  Representatividade. Ao tomar o poder, o líder é reconhecido como representante 

do grupo. 

27.  Resolução. Machos são peritos na resolução de conflitos já existentes. 

28.  Revanche. Quanto mais violento é o líder mais agressivo será o processo de alter-

nância de poder. 

29.  Status. Quando o macho alfa é deposto, entra em síndrome do ostracismo. 

30.  Truculência. Conflitos, quase sempre, são resolvidos com violência. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o lastro subumano, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Aparvalhamento  bovino:  Antipriorologia;  Nosográfico. 

04.  Apriorismose  grupal:  Apriorismologia;  Nosográfico. 

05.  Autodespriorização:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

06.  Bestialidade:  Sexossomatologia;  Nosográfico. 

07.  Canga  tribal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

09.  Diletantismo  antievolutivo:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

10.  Eunuco  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

11.  Evoluciologia:  Pensenologia;  Homeostático. 

12.  Hibernação  cultural:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Hibernação  política:  Politicologia;  Nosográfico. 

14.  Hibernante:  Evoluciologia;  Neutro. 

15.  Subcerebralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  LASTRO  SUBUMANO  É  PESO  INDESEJÁVEL,  PORÉM  

INEVITÁVEL  NA  EVOLUÇÃO  HUMANA,  DIFICULTANDO 
A  CONQUISTA  DO  SERENISMO  POR  PARTE  DA  CONSCIN  

EM  VIRTUDE  DA  FALTA  DE  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda apresenta traços subumanos nas automani-

festações? Possui zooconvivialidade sadia suficiente para cotejar o comportamento animal com  

o próprio temperamento? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Ridley, Matt; As Origens da Virtude (The Origins of Virtue); trad. Berilo Vargas; 328 p.; 13 caps.; 15 cita-
ções; 13 ilus.; 251 refs.; alf.; 20,5 x 13,5 cm; br.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 17 a 255. 

2.  Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares, revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari  

& Lourdes Pinheiro; 378 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 Iguaçu, PR; 2009; página 208. 

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.; 1 microbiografia; 240 sinopses; 36 tabs.; 

15 websites; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Interna-

cional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, 
PR; 2007; páginas 175 e 977. 

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; 102 filmes; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 microbiografia; 102 
sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Asso-

ciação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 609  

a 617. 
5.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

272 estrangeirismos; 600 enus.; 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 398. 
6.  Wall, Frans de; A Era da Empatia: Lições da Natureza para Uma Sociedade Mais Gentil (The Age of Em-

pathy); trad. Harmony Books; 390 p.; 7 caps.; 36 citações; 27 ilus.; 392 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Companhia das Letras; 

São Paulo, SP; 2010; páginas 11 a 317. 
7.  Idem; Eu, Primata: Por que somos como somos (Our Inner Ape: A Leading Primatologist explains why 

we are Who we are); trad. Laura Teixeira Motta; 336 p.; 6 caps.; 8 citações; 14 fotos.; 343 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 

Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2007; páginas 11 a 291. 

 

R. K. 
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L A T Ê N C I A    A U T O C O G N I T I V A    L Ú C I D A  
( DE S C R E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A latência autocognitiva lúcida é o período de lucubração ideativa auto-

consciente compreendido entre o primeiro contato com determinado neoconstructo (estímulo)  

e a admissão ou refutação do mesmo (reação), durante o qual a conscin, homem ou mulher, bus-

cando aplicar o princípio da descrença (PD), acolhe o neoconceito, analisando-o em confronto 

com o sistema vigente de convicções pessoais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo latência é de origem controversa, provavelmente do radical de la-

tente, e este do verbo do idioma Latim, latere, “estar escondido; esconder-se; ocultar-se”  sob 

a influência do idioma Francês, latence, “o que é latente”  do idioma Italiano  latenza, e do idio-

ma Inglês, latency, “qualidade ou estado do que é latente”. Surgiu no Século XX. O elemento de 

composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si pr prio”. A palavra cogniti-

vo vem do idioma Latim, cognitum, de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender 

a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Apareceu em  87 . O vocábulo 

lúcido procede do mesmo idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; radioso; n tido; claro; evi-

dente; manifesto”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Interregno autocognitivo lúcido. 2.  Interlúdio autocognitivo lúcido. 

3.  Entremez autocognitiva lúcida. 4.  Intervalo lúcido de autassimilação ideativa. 5.  Lapso tem-

poral lúcido de introjeção neoideativa. 

Neologia. As 4 expressões compostas latência autocognitiva lúcida, latência autocogni-

tiva lúcida serena, latência autocognitiva lúcida miniconflituosa e latência autocognitiva lúcida 

maxiconflituosa são neologismos técnicos da Descrenciologia. 

Antonimologia: 1.  Intervalo autocognitivo ilúcido. 2.  Período inconsciente de introje-

ção neoideativa. 

Estrangeirismologia: o lapsus temporis cognitivo; o elapsed time na introjeção cogniti-

va; o ato de passer des nuits blanches a examinar certa ideia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à seletividade na aquisição de conhecimentos. 

Coloquiologia: a ideia martelando na cabeça do pesquisador; a sensação de ter o tapete 

puxado em relação às convicções pessoais; a sensação de estar sem chão diante do conceito mais 

avançado; a sensação de a ficha cair; o ato de dar o braço a torcer face à argumentação lógica. 

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

1.  “Autocognição. Evoluir consciencialmente é entronizar a autocognição no lugar da 

admiração quanto às realidades e pararrealidades do Cosmos”. 

2.  “Autocognições. A autocognição adquirida com dor é consolo patológico da Poética. 

A autocognição adquirida com alegria é o megaesclarecimento homeostático da Ciência”. 

3.  “Multiplicação. O autoparapsiquismo é o megaatributo com o poder maior de mul-

tiplicação autocognitiva da consciência lúcida”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do incremento autocognitivo; o holopensene pes-

soal da Paraconstructurologia; os cognopensenes; a cognopensenidade; os metapensenes; a meta-

pensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; 

a premência da autorreestruturação pensênica sadia; a sustentação da autopensenidade descrencio-

fílica; os autopensenes carregados no pen; a autorganização pensênica favorecendo a apreciação 

crítica de neoconstructos. 
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Fatologia: a latência autocognitiva lúcida; o período autoconsciente de incubação da 

neoinformação; a maturação cognitiva; as fontes diversas de aquisição de conhecimento; o autati-

lamento às oportunidades de aprendizado; o conhecimento empírico; o conhecimento analítico; 

o impacto do neoconstructo sobre a autocognição; a curiosidade; o destrinchamento autocrítico do 

neoconceito; a associação de ideias; a autoproficiência intelectiva; a sensação de familiaridade 

com o neoconstructo, mesmo sem exposição prévia na atual vida humana; a admissão imediata 

sem autocrítica; a admissão custosa; a apriorismose; a refutação precipitada por ignorância; a re-

futação precipitada por autossabotagem; a deformação do neoconstructo visando a acomodá-lo às 

convicções vigentes;a relatividade das certezas; a insegurança diante do novo; a permeabilidade 

aos argumentos de autoridade; o autoconflito decorrente do choque com verdades cristalizadas; 

a tentativa nem sempre exitosa de conjuminar o novo e o velho; a confusão mental temporária; 

o temor de rever os autoposicionamentos anacrônicos; a fuga da responsabilidade sobre a constru-

ção do autoconhecimento; os autacumpliciamentos dificultando o progresso cognitivo; o autapri-

sionamento ideológico; a preocupação com a autoimagem; as crenças herdadas irrefletidamente; 

a dificuldade em admitir os próprios equívocos (orgulho); a preguiça mental; o esforço de manter 

a coerência do corpus ideativo pessoal; a sensação desconfortável de inconsistência interna transi-

tória; a imprescindibilidade da autexperiência para o autoconvencimento; a autovivência dirimen-

te; a promoção da hipótese pesquisística a autocerteza comprovada; a coragem para a revisão do 

sistema de pessoal de convicções; a tranquilidade íntima após a reformulação de conceitos ultra-

passados; a inteligência evolutiva (IE). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as inspirações ex-

trafísicas ampliando possibilidades de autoverificação das neoideias; o contato com as realidades 

extrafísicas expandindo as certezas evolutivas; a imprescindibilidade do autodesenvolvimento pa-

rapsíquico na assimilação de conceitos quanto à multidimensionalidade; o incremento da autopa-

rapercuciência; os parafenômenos enquanto possibilidades de aprendizado multidimensional; as 

interferências extrafísicas obnubiladoras retardando o incremento cognitivo; os guias amauróticos 

extrafísicos patrocinando a refutação precipitada; os assediadores extrafísicos potencializando 

a rejeição aos conceitos evolutivos; a assimilação simpática de energias (assim), permitindo sair 

de si e captar o ponto de vista alheio; a desassimilação simpática de energias (desassim), permi-

tindo voltar a si e reesquadrinhar convicções; o autodesassédio mentalsomático; a vivência lúcida 

da Descrenciologia Parapsíquica desintermediadora. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-autocognição-autevolução; o sinergismo 

descrenciológico incredulidade sistemática–autexperimentação comprobatória. 

Principiologia: o princípio da descrença enquanto filtro cognitivo; o princípio do des-

carte do imprestável; o princípio “isso n o é para mim”; o princípio da persistência no bom em-

preendimento; a irresistibilidade aos princípios pró-evolutivos conscienciológicos. 

Codigologia: a maturação das cláusulas do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da autopesquisa; a inércia da 

teoria ante a dinâmica da autovivência. 

Tecnologia: a tranquilidade íntima para aplicar a banana technique; a técnica do uróbo-

ro introspectivo; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do cotejo contrapontístico; 

a técnica da glocalização analítica; a técnica do circuito corono-frontochacral potencializando 

a clareza mental; a técnica da continência metapensênica na evitação das reações precipitadas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia. 

Efeitologia: o efeito da persistência na incoerência pessoal sobre o aumento do descon-

forto íntimo (autocorrupção); o efeito verbaciológico da admissão de neoconceito evolutivo sobre 

as decisões pessoais (autoposicionamento); o efeito conviviológico da autossustentação neopara-

digmática (autexemplarismo). 
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Neossinapsologia: a formação de neossinapses em resposta à necessidade de avaliar 

neoconstructos. 

Ciclologia: o ciclo cognitivo percepção-assimilação-representação; o ciclo autexperi-

mental expansão captativa–retraimento ponderativo. 

Enumerologia: os axiomas pessoais; as ideias inatas; as hipóteses descartadas; as hipó-

teses autocomprovadas; os insumos holomnemônicos; os cons recuperados; as crenças demolidas. 

Binomiologia: o binômio percepção-assimilação; o binômio autexperiência sensória– 

–autexperiência intelectiva; o binômio autolucidez-autoconfiança. 

Interaciologia: a interação autodidatismo–curiosidade sadia; a interação autoconheci-

mento-autorresponsabilidade. 

Crescendologia: o crescendo dúvida–certeza relativa; o crescendo possibilidade teóri-

ca–certeza autexperimental; o crescendo da autonomia consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio maturação-compreensão-extrapolação. 

Polinomiologia: o polinômio açodamento-desatenção-precipitação-equívoco. 

Antagonismologia: o antagonismo lavagem cerebral / autodesconstrução cognitiva lú-

cida; o antagonismo refutação / apriorismose; o antagonismo lógica matemática / lógica para-

psíquica; o antagonismo observação minuciosa / observação superficial; o antagonismo auto-

cognição teórica / autocognição vivenciada. 

Paradoxologia: o paradoxo da rejeição da ideia mesmo diante de evidência autexperi-

mental incontroversa (autossabotagem); o paradoxo do acolhimento à ideia avançada mesmo na 

ausência temporária de evidência autexperimental (irresistibilidade). 

Legislogia: a lei da afinidade pensênica; a lei da generalização da experiência; a lei da 

intransferibilidade da autexperiência. 

Filiologia: a neofilia; a descrenciofilia; a leiturofilia; a cogniciofilia; a parapsicofilia; 

a experimentofilia; a recinofilia. 

Sindromologia: a síndrome da indisciplina autopensênica empobrecendo a autocogni-

ção; a síndrome da ectopia afetiva (SEA) evidenciada em escolhas improdutivas à autocognição 

evolutiva; a síndrome da dispersão consciencial dificultando a autoconcentração. 

Maniologia: a mania de rejeitar o novo; a mania de não questionar; a mania de banali-

zar; a mania de reputar fantasioso o conhecimento advindo de autovivência parapsíquica; a mania 

de misturar crenças infundadas e vivências autocomprovadas; a mania do achismo; a mania da 

falta de aprofundamento das análises; a mania da autoilusão. 

Mitologia: o mito da autocognição sem esforço; o mito do conhecimento irretorquível; 

o mito do oráculo; a autodesconstrução de todos os mitos. 

Holotecologia: a apriorismoteca; a cognoteca; a criticoteca; a experimentoteca; a heuris-

ticoteca; a logicoteca; a mnemoteca; a recexoteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Descrenciologia; a Autocogniciologia; a Paraconstructurologia; 

a Autocriticologia; a Autolucidologia; a Autodiscernimentologia; a Autanaliticologia; a Autevolu-

ciologia; a Heuristicologia; a Refutaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência em evolução; o ser cognoscente; as amizades pró-evolutivas. 

 

Masculinologia: o conscienciólogo; o intermissivista; o pesquisador; o cientista; o inte-

lectual; o pensador. 

 

Femininologia: a consciencióloga; a intermissivista; a pesquisadora; a cientista; a inte-

lectual; a pensadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapi-

ens autocriticus; o Homo sapiens autovivens; o Homo sapiens autocomprobator; o Homo sapiens 
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autoconstatator; o Homo sapiens autoconvictor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

refutator; o Homo sapiens incredulus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: latência autocognitiva lúcida serena = a vivenciada sem pertúrbios ínti-

mos face a neoconstructos contíguos ao acervo pessoal de conhecimentos, exigindo superficial re-

visão das autoconvicções; latência autocognitiva lúcida miniconflituosa = a vivenciada com des-

conforto íntimo face a constructos neoparadigmáticos, exigindo revisão das autoconvicções com 

abalo de crenças herdadas; latência autocognitiva lúcida maxiconflituosa = a vivenciada com in-

tensa inquietação íntima face a verpons recinogênicas da Conscienciologia, exigindo reestrutura-

ção profunda das autoconvicções com desconstrução de equívocos milenares autocristalizados. 

 

Culturologia: a cultura da semperaprendência; a cultura da Lógica; a cultura da expe-

rimentação; a cultura descrenciológica; a cultura autoconscienciométrica; a cultura do autopa-

rapsiquismo lúcido; a cultura da Higiene Consciencial. 

 

Desconstruções. Sob a ótica da Impactologia, eis, na ordem alfabética, 13 exemplos de 

especialidades da Conscienciologia, com respectivos conceitos ou experiências passíveis de afetar 

desconstrutivamente o sistema de autoconvicções da conscin: 

01.  Autoprojeciologia: a rememoração integral de projeção lúcida derrogando crenças 

materialistas. 

02.  Cosmoeticologia: a moral cósmica multidimensional derrogando a supremacia dos 

códigos legais intrafísicos. 

03.  Evoluciologia: as autoconquistas associadas aos patamares da Escala Evolutiva das 

Consciências derrogando a fantasia religiosa da ascese mágica (evolução sem autesforço). 

04.  Experimentologia: a admissão do aspecto subjetivo da autexperimentação derro-

gando exigências de objetividade e replicabilidade da Ciência Convencional. 

05.  Holossomatologia: o macrossoma derrogando o comportamento fisiológico previsí-

vel do corpo humano. 

06.  Invexologia: a técnica da inversão existencial derrogando o culto às imaturidades 

na infância e adolescência, defendidas por alguns segmentos da Socin. 

07.  Neoparadigmologia: as bases do paradigma consciencial derrogando a dissociação 

mecanicista do trinômio pesquisador–objeto de pesquisa–instrumento de pesquisa. 

08.  Parafenomenologia: a vivência lúcida da autobilocação derrogando a hipótese ci-

entífica materialista de a consciência ser produto do cérebro. 

09.  Parageneticologia: a paragenética derrogando o determinismo genético. 

10.  Pararreurbanologia: as transmigrações extrafísicas interplanetárias derrogando os 

equívocos acerca do aumento demográfico exacerbado no Planeta. 

11.  Serenologia: o anonimato dos Serenões derrogando a divinização de várias perso-

nalidades da História Humana. 

12.  Taristicologia: a tarefa do esclarecimento derrogando a hipervalorização da carida-

de consoladora. 

13.  Tenepessologia: a tarefa energética pessoal, diária e vitalícia, derrogando a ritualís-

tica assistencial místico-religiosa. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a latência autocognitiva lúcida, indicados para a expansão 

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

01.  Ampliação  do  acervo  de  autocognição:  Autocogniciologia;  Homeostático. 
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02.  Apreensibilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Aptidão  a  conhecer:  Autexperimentologia;  Neutro. 

04.  Autocognição:  Autocogniciologia;  Neutro. 

05.  Autopensenidade  descrenciofílica:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Conjunção  autocognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

08.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Endoconsistência:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

10.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Ideia  original:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Limite  da  autoverificabilidade:  Descrenciologia;  Neutro. 

15.  Veracidade  autoverificável:  Verponologia;  Homeostático. 

 

A  LATÊNCIA  AUTOCOGNITIVA  LÚCIDA,  QUANDO  ENVOLVE  

VERPON  CONSCIENCIOLÓGICA,  EXIGE  ESFORÇO  MÁXIMO  

DA  CONSCIN  QUANTO  À  COERÊNCIA  DE  DESABRIGAR  

AUTOCONVICÇÕES  MULTIMILENARES  EQUIVOCADAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está lúcido(a) para o modus operandi autocogni-

tivo pessoal? Constata a importância da aplicação do princípio da descrença nesse contexto? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-
clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 192, 272, 375 e 494. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação 
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 372 a 402. 

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 166, 167 

e 1.115. 

 

O. V. 
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L A T Ê N C I A    G R A F O P E N S Ê N I C A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A latência grafopensênica é a etapa de maturação do artigo, verbete, livro 

ou tratado científico, intervalar entre o levantamento dos dados pesquisísticos e o deslanche da 

redação técnica, caracterizada pela baixa produtividade de material escrito, mas decisiva na estru-

turação conteudística da gescon. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo latência é de origem controversa, provavelmente do radical de la-

tente, e este do verbo do idioma Latim, latere, “estar escondido; esconder-se, ocultar-se”  sob  

a influência do idioma Francês, latence, “o que é latente”  do idioma Italiano  latenza, e do idio-

ma Inglês, latency, “qualidade ou estado do que é latente”. Surgiu no Século XX. O elemento de 

composição grafo vem do idioma Grego, grápho, “escrever; inscrever”. O vocábulo pensamento 

procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; consi-

derar; 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, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força 

em ação”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Latência grafológica. 02.  Incubação grafopensênica. 03.  Matura-

ção grafopensênica. 04.  Carência grafopensênica. 05.  Fase da gestação conteudística da obra.  

06.  Etapa da arquitetação grafológica. 07.  Inércia gráfica heurística. 08.  Interlúdio ideogênico 

da escrita. 09.  Período verponogênico da escrita. 10.  Estágio vestibular da escrita. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo latência: 

biolatente; latente; latentemente; later. 

Neologia. As 4 expressões compostas latência grafopensênica, latência grafopensênica 

breve, latência grafopensênica moderada e latência grafopensênica prolongada são neologismos 

técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 01.  Paralisia grafopensênica. 02.  Bloqueio de escritor. 03.  Impasse 

grafopensênico. 04.  Levantamento fatuístico. 05.  Coleta de dados pesquisísticos. 06.  Revisão 

bibliográfica. 07.  Pesquisa cosmogramológica. 08.  Pesquisa de campo. 09.  Pesquisa experimen-

tal. 10.  Etapa da redação do texto técnico. 

Estrangeirismologia: o background cognitivo; o exame do dossier fatuístico; a incuba-

ção overnight das ideias; a lag phase mentalsomática; a cosedura do patchwork ideativo; a monta-

gem do puzzle intelectual; a construção do mind map da obra; o upgrade heurístico; o Verpona- 

rium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às neoassociações ideativas. 

Coloquiologia. Eis 3 expressões metafóricas, da linguagem cotidiana, aplicáveis à fase 

da latência grafopensênica: encontrar o fio da meada; cair a ficha; descobrir o ouvido da mi-

nhoca. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicação escrita; o holopensene pessoal da 

conscienciografia; os grafopensenes; a grafopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenida-

de; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; os logicopensenes; a logicopensenidade; os or-

topensenes; a ortopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os hiperpensenes; a hiper-

pensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os xenopensenes inspiradores; a autorreceptivi-
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dade aos neopensenes; a concatenação autopensênica; a coesão autopensênica; a autopenseniza-

ção carregada no pen; a retilinearidade pensênica; a autopensenidade produtiva; a autopensenida-

de cosmovisiológica. 

 

Fatologia: a latência grafopensênica; o metabolismo mentalsomático; o aquecimento 

neuronial; a saturação mental; a organização das ideias; o período de acomodação das neoideias; 

o caldo de cultura mentalsomático; o tempo de resposta cognitiva; o tempo necessário à leveda-

ção da massa cinzenta; a preparação para a fermentação ideativa; o potencial heurístico do caldei-

rão ideativo; a atualização do esquema cognitivo pessoal; o amadurecimento dos pontos de vista; 

o remanejo das ideias em novas configurações; a ultrapassagem dos conceitos preexistentes;  

a apreciação das ideias alheias na condição de trampolins da imaginação criativa; os êxitos e ma-

logros alheios refinando a visão do autopesquisador-escritor; o monólogo autesclarecedor; a fusão 

secreta de ideias no subconsciente; a descoberta do fio condutor unificativo dos conteúdos; a di-

namização do dicionário cerebral analógico pessoal; o agrupamento das ideias afins; a seleção das 

melhores ideias; a união dos elos da corrente ideativa; o encadeamento justo das ideias; a compo-

sição da rede ideológica; o uróboro mentalsomático; a introspecção criativa; a introspecção racio-

nal; a circunspecção profícua; a casa do intelecto; o ambiente do entendimento; o útero cognitivo; 

a fonte cognitiva; os instrumentos mentaissomáticos; os artefatos do saber; a catálise da intelec-

ção; as sincronicidades; a ideia sutil; o afloramento da singularidade; o reconhecimento da pérola 

negra mentalsomática; a pré-verpon; a eclosão da neoverpon; a heureca; a lucidez quanto às eta-

pas naturais da escrita; a didática; o desfrute da fase criativa da escrita; a vivência do ludismo da 

escrita; o fio da navalha entre a latência grafopensênica e a procrastinação do trabalho intelectual; 

a evitação do travamento mentalsomático pelo ansiosismo; a não sucumbência à sedução da sim-

plificação; a valorização da qualidade na comunicação grafada; o ponto de viragem da obra escri-

ta; o ápice das neoassociações ideativas; a ampliação da cosmovisão; a visão prospectiva do texto 

científico. 

 

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

a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o uróboro 

introspectivo parapsíquico; o parapsiquismo intelectual; a imersão nos fatos e parafatos da pes-

quisa; a parapreceptoria especializada; a cadeia de inspirações extrafísicas; o insight procedente 

de amparador extrafísico de função; a evitação dos erros de interpretação próprios do pseudopara-

psiquismo; a inspiração sobre a linha ideativa a ser desenvolvida; o extrapolacionismo; a pangra-

fia; a ultrapassagem da visão monodimensional convencional; a eclosão da paraverpon. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das associações de ideias; o sinergismo do conhecimen-

to compartilhado; o sinergismo do conhecimento latente sistematizado; o sinergismo da coativa-

ção dos atributos mentaissomáticos; o sinergismo pensenidade criativa–pensenidade analítica;  

o sinergismo cognição-criticidade; o sinergismo nutrição informacional–autopensenização grá-

fica. 

Principiologia: o princípio da atomização cognitiva; o princípio organizador dos sabe-

res; o princípio dos fatos e parafatos orientarem a pesquisa; o princípio do posicionamento pes-

soal (PPP) aplicado à produção grafada; o princípio do devagar e sempre; o princípio da perseve-

rança pesquisística; o princípio da postura mental sadia; o princípio da interassistencialidade 

pela comunicação gráfica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); as informações codificadas nas 

entrelinhas das obras conscienciológicas. 

Teoriologia: as teorias da Metodologia Científica; a teoria Psicogenética sobre a cons-

trução do conhecimento; a teoria da grafoterapia. 

Tecnologia: as técnicas grafológicas; a técnica da exaustividade; a técnica do detalhis-

mo; a técnica do cosmograma; a técnica dos 50 dicionários; a técnica da intrarticulação heurísti-
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ca; a técnica da soneca criativa; a técnica da assim e desassim; a técnica da tenepes; a parada 

técnica do trabalho. 

Voluntariologia: os voluntários escritores da Comunidade Conscienciológica Cosmoé-

tica Internacional (CCCI). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grafopensenologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;  

o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Mental-

somatologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico 

Holociclo; o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Escritores; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos 

da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível dos Verponólo-

gos; o Colégio Invisível da Ciência; o Colégio Invisível das Musas Científicas; o Colégio Invisí-

vel dos Amparadores Extrafísicos; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: a separação temporal entre a causa e o efeito; os efeitos mediatos do conhe-

cimento acumulado; o efeito halo das neoideias; o efeito motivador das inspirações; o efeito de 

expansão mentalsomática resultante da latência ideativa; o efeito das autopesquisas na qualifica-

ção da tares grafada; o efeito das palavras escritas; o efeito das assinaturas grafopensênicas. 

Neossinapsologia: o período necessário às adaptações neossinápticas. 

Ciclologia: o ciclo das conjecturas autopesquisísticas; o ciclo neofatos-neopondera-

ções-neoconclusões; o ciclo investigativo perguntas-respostas; o ciclo de atividade intelectual 

subliminar; o ciclo heurístico preparação-incubação-captação-confirmação; o ciclo da constru-

ção do conhecimento assimilação-acomodação-equilibração; o ciclo da escrita. 

Enumerologia: a associação de ideias aleatória; a associação de ideias especulada;  

a associação de ideias incônscia; a associação de ideias calculada; a associação de ideias incon-

sistente; a associação de ideias coerente; a associação de ideias percuciente; a associação de ide-

ias original. 

Binomiologia: o binômio estímulo-resposta; o binômio extrapolacionismo parapsíqui-

co–serendipitia; o binômio dedução-inspiração; o binômio hiperpensene-inventividade; o binô-

mio fusão ideativa–neoverpon; o binômio persistência-paciência; o binômio lucidez-ludicidade. 

Interaciologia: a interação ciclo criativo–ciclo gráfico; a interação teoria-prática; a in-

teração autexperimentações-heterobservações; a interação intuição-intelecto; a interação cére-

bro-paracérebro; a interação percepções-parapercepções; a interação atributos intracerebrais– 

–atributos extracerebrais; a interação realidade furtiva–pensenização axípeta. 

Crescendologia: o crescendo artigo–verbete–livro–obra-prima; o crescendo automoti-

vação–autempenho intelectivo–proficiência gráfica; o crescendo do aperfeiçoamento grafopensê-

nico ininterrupto; o crescendo ideia inata–ideia original; o crescendo ideia trivial–neoideia;  

o crescendo fecundação dos contrastes–neoconhecimento; o crescendo das fases da escrita. 

Trinomiologia: o trinômio pesquisar-analisar-grafar; o trinômio ideia-papel-caneta;  

o trinômio autodidatismo–metodologia pessoal–estilo grafopensênico; o trinômio autodetermina-

ção-automotivação-autoconfiança; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio bem pensa-

do–bem elaborado–bem executado requerendo disponibilidade de tempo e ausência de pressa. 

Polinomiologia: o polinômio movimento-pausa-reflexão-neomovimento; o polinômio do 

upgrade ideativo atualização-reconfiguração-progressão-qualificação. 

Antagonismologia: o antagonismo latência grafopensênica / travão da escrita; o anta-

gonismo latência grafopensênica / abortamento grafopensênico; o antagonismo latência grafo-

pensênica / engavetamento do texto; o antagonismo latência grafopensênica / dispersão consci-

encial; o antagonismo latência grafopensênica / anorexia intelectual; o antagonismo latência 

grafopensênica / despriorização; o antagonismo latência grafopensênica / postergação; o anta-

gonismo latência grafopensênica / preguiça mental; o antagonismo latência grafopensênica / au-

tocorrupção. 

Politicologia: a cronocracia; a autopesquisocracia; a cognocracia; a cienciocracia; a in-

telectocracia; a lucidocracia; a democracia do saber. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo; a lei dos patrimônios intelectuais. 
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Filiologia: a escriptofilia; a grafofilia; a verbetofilia; a enciclopediofilia; a leiturofilia;  

a lexicofilia; a fatofilia; a comunicofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a ideofobia; a bibliofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome do ansiosismo. 

Maniologia: a grafomania. 

Mitologia: o mito grego das Musas da Arte e da Ciência. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a grafopensenoteca; a biblioteca; a lexicoteca; a he-

meroteca; a cosmogramoteca; a pensenoteca; a criticoteca; a comunicoteca; a criativoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Grafopensenologia; a Conscienciografolo-

gia; a Heuristicologia; a Enciclopediologia; a Comunicologia; a Autopesquisologia; a Metodolo-

gia; a Polimaticologia; a Paradidaticologia; a Autorganizaciologia; a Autocoerenciologia; a Ver-

ponologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência criativa; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica;  

a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interas-

sistencial; a conscin-fonte; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o escritor; o autor; o pensador; o intelectual; o autopesquisador; o des-

cobridor; o verponista; o sistemata; o parapercepciologista; o projetor consciente; o amparador 

extrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o comunicólogo; o conscienciólogo; o proexista;  

o proexólogo; o reeducador; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista;  

o exemplarista; o pré-serenão vulgar; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; 

o voluntário. 

 

Femininologia: a escritora; a autora; a pensadora; a intelectual; a autopesquisadora;  

a descobridora; a verponista; a sistemata; a parapercepciologista; a projetora consciente; a ampa-

radora extrafísica; a musa inspiradora; a musa paracientífica; a intermissivista; a cognopolita;  

a comunicóloga; a consciencióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a reciclante exis-

tencial; a inversora existencial; a tenepessista; a exemplarista; a pré-serenona vulgar; a tertuliana; 

a teletertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens per-

quisitor; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens verponarista;  

o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens proexista; o Homo sapi-

ens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: latência grafopensênica breve = a concepção, em minutos ou horas, do 

texto técnico; latência grafopensênica moderada = a ideação, durante dias ou semanas, do verbete 

enciclopédico; latência grafopensênica prolongada = a maturação, durante meses ou anos, da 

obra-prima. 

 

Culturologia: a cultura da Grafopensenologia; a cultura da Conscienciografologia. 

 

Escrita. Sob a ótica da Grafopensenologia, eis, na ordem lógica, 5 etapas do ciclo da es-

crita passíveis de serem observadas quando da produção de qualquer trabalho científico: 

1.  Apreensão: o insight germinal; a ideia-diretriz. 

2.  Pesquisa: o levantamento bibliográfico e fatuístico; os resultados laboratoriais; as 

anotações de campo. 
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3.  Latência: o ciclo da latência grafopensênica exploração-incubação-concepção-arti-

culação. 

4.  Redação: a escrita, propriamente dita. 

5.  Revisão: a revisão do confor. 

 

Latência. Segundo a Mentalsomatologia, eis, na ordem lógica, os 4 estágios constituin-

tes do ciclo da latência grafopensênica e respectivas caracterizações: 

1.  Exploração: a digestão informacional; a leitura da bibliografia levantada; a anatomi-

zação da fatuística (análise); a comparação; a analogia; a ponderação; a cogitação; a discussão;  

a especulação; a intuição; o registro dos achados relevantes; a flexibilização do ponto de vista 

pessoal; o pensene provocador; o selfbrainstorming; a reflexão; a problematização do tema;  

a formulação de hipóteses; o delineamento provisório do trabalho. 

2.  Incubação: a absorção mentalsomática; a reconsulta das fontes pesquisadas; a refle-

xão sobre as autexperiências; a procura do filão ideativo; a busca do enfoque original; a falta de 

clareza quanto à verpon; o exaurimento mentalsomático; o cansaço físico; as evocações; a manu-

tenção do autodesassédio; a necessidade da pausa no trabalho; a relaxação pensênica; a desfocali-

zação temporária do assunto; o lazer estratégico; o exercício físico revigorante; a relaxação somá-

tica; o sono reparador; a descoincidência veicular; a gestação ideativa subconsciente; as associa-

ções ideativas subliminares. 

3.  Concepção: o ciclo heurístico; a captação extrafísica da ideia original; o estalo de Vi-

eira; a serendipitia; as associações lúcidas de ideias; as conexões ideativas inesperadas; os posfá-

cios; as extrapolações; as deduções; a interpretação dos achados; a reformulação do assunto; a vi-

são de conjunto do trabalho; a definição da vertente a ser seguida; a clareza quanto à perspectiva 

da abordagem; a concepção conteudística; o amadurecimento das ideias. 

4.  Articulação: a construção lógica do trabalho; a organização do conteúdo; a síntese 

didática (apostilhamento); o encadeamento dos raciocínios; a classificação; a enumeração; o pla-

no definitivo de trabalho; o esboço da obra; o afloramento do imprint grafopensênico pessoal. 

 

Interseção. Vale ressaltar a ocorrência comum, na prática, da interseção ou concomitân-

cia de etapas entre os ciclos citados e, também, entre as fases de cada ciclo. 

 

Caracterologia. No âmbito da Traforologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 

traços intraconscienciais úteis durante a fase da latência grafopensênica, a serem cultivados pelo 

escritor ou escritora: 

01.  Autabertismo. 

02.  Autempenho. 

03.  Autocientificidade. 

04.  Autoconfiança. 

05.  Autodeterminação. 

06.  Autodidatismo. 

07.  Automotivação. 

08.  Autorganização. 

09.  Cosmovisão. 

10.  Curiosidade. 

11.  Flexibilidade. 

12.  Hiperacuidade. 

13.  Parapercuciência. 

14.  Taquirritmia. 

15.  Tecnicidade. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a latência grafopensênica, indicados para a expansão das 

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

01.  Acrobacia  mentalsomática:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Coesão  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

05.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Criatividade  evolutiva:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Eclosão  criativa:  Heuristicologia;  Homeostático. 

09.  Fonte  cognitiva:  Autocogniciologia;  Neutro. 

10.  Racionalidade  paracientífica:  Holomaturologia;  Neutro. 

11.  Rastro  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

12.  Rede  interativa  de  verpons:  Verponologia;  Homeostático. 

13.  Sedução  da  simplificação:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

14.  Taquirritmia  megagescônica:  Megagesconologia;  Neutro. 

15.  Verponogenia:  Neoverponologia;  Homeostático. 

 

A  LATÊNCIA  GRAFOPENSÊNICA,  CERNE  DA  REALIZAÇÃO  

GESCÔNICA,  ASSENTA-SE  NA  CONVERGÊNCIA  DE  MÚLTI-
PLOS  ATOS  E  ATRIBUTOS  MENTAISSOMÁTICOS,  COGNITI-
VOS  E  HEURÍSTICOS,  DO  AUTOPESQUISADOR-ESCRITOR. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende o potencial gesconológico da latên-

cia grafopensênica? Você está lúcido para o aproveitamento dos próprios recursos mentaissomáti-

cos na produção escrita? 
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3.  VandenBos, Gary R; Org.; Dicionário de Psicologia (APA Dictionary of Psychology); trad. Daniel Bueno; 

Maria Adriana Veríssimo Veronese; & Maria Cristina Monteiro; revisoras Maria Lucia Tiellet Nunes; & Giana Bitencourt 

Frizzo; 1.040 p.; 237 abrevs.; 2.024 enus.; glos. 25.000 termos.; 4 apênds.; 28,5 x 21,5 x 5 cm; enc.; Artmed; Porto Ale-
gre, RS; 2010; página 547. 

4.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revi-

sores Alexander Steiner et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1 foto; 43 ilus.; 1 microbiografia;  
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1.  Christensen, Karin; Replicação dos Herpesvírus - Parte 3. Infecções Latentes; disponível em: <http:// 
archive.microbelibrary.org/ASMOnly/details.asp?id=489&Lang=Brazilian%20Portuguese>; acesso em: 29.11.2011. 
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Plataforma Lattes/Cnpq; 20 enus.; 1 microbiografia; 1 website; 30 refs.; disponível em: <http://www.eumed.net/rev/ccc-

ss/13/fao-cv.doc>; acesso em: 29.11.2011. 

 

C. B. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13800 

L A T E R O P E N S E N E  
( L A T E R O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O lateropensene (latero + pen + sen + ene) é o pensene lateral, coadjuvan-

te, confluente, afluente ou concomitante capaz de alterar ou influir sobre o pensene básico, seja 

enriquecendo a ideia ou apontando rumo diferente às elucubrações, abordagens e pesquisas da 

pensenização. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição latero vem do idioma Latim, latus, “lado; flan-

co; ilharga; tronco do corpo; borda; beira; margem; linha colateral; parentesco”. O vocábulo pen-

samento procede igualmente 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 provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma 

Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Pensene lateral. 2.  Pensene paralelo. 3.  Pensene afluente. 4.  Neo-

pensene. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo lateral: late-

ralidade; lateralização; lateralizar; lateriflexão; laterifloro; laterifólio; laterígrado; laterinér-

veo; lateriposição; lateripulsão; lateriversão; lateroflexão; Lateropensenarium; lateropensene; 

lateropensenidade; lateropensenofilia; Lateropensenologia; lateropensenoteca; lateroposição; 

lateropulsão; lateroversão. 

Neologia. O vocábulo lateropensene e as duas expressões compostas (afora outras) late-

ropensene enriquecedor e lateropensene regressivo são neologismos técnicos da Lateropenseno-

logia. 

Antonimologia: 1.  Pensene básico. 2.  Pensene fundamental. 3.  Pensene megafocal. 

Estrangeirismologia: o Lateropensenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autopensenização. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o lateropensene; o holopensene pessoal do atacadismo consciencial; a la-

teropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenida-

de; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: o pensamento inspirador providencial. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pensênico professor–alunos tertulianos. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da retroalimentação pensênica 

cosmoética. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Lateropensenologia. 
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Tecnologia: as técnicas da Pensenologia; a técnica da assinatura pensênica. 

Voluntariologia: o holopensene da docência conscienciológica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia. 

Efeitologia: o efeito halo e grupal das automanifestações mentaissomáticas. 

Neossinapsologia: os neossinapses na condição de instrumentos de renovação dos holo-

pensenes intelectuais miméticos. 

Binomiologia: o binômio autopensenidade sadia–holopensene homeostático. 

Interaciologia: a interação autopensene-lateropensene. 

Crescendologia: o crescendo holopensene estudantil–holopensene docente. 

Trinomiologia: o trinômio pensênico tripartite pen-sen-ene. 

Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade. 

Politicologia: a democracia; a cognocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da autopensenização ininterrupta. 

Filiologia: a pensenofilia; a cosmopensenofilia; a lateropensenofilia. 

Holotecologia: a pensenoteca; a grafopensenoteca; a ortopensenoteca; a lateropenseno-

teca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Lateropensenologia; a Tecnopensenologia; a Lucidopensenolo-

gia; a Mentalsomatologia; a Multiculturologia; a Erudiciologia; a Autopriorologia; a Refutaciolo-

gia; a Descrenciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens pensenologus; o Homo sapiens lateropensenor; o Homo 

sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cosmoethicus;  

o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens progressivus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: lateropensene enriquecedor = o de elevada inspiração; lateropensene 

regressivo = o de inspiração baratrosférica. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Pensenologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Lateropensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

categorias de lateropensenes multifacéticos: 

01.  Lateropensene  adventício: afluente; paralelo; moldura da autopensenidade. 

02.  Lateropensene  centrífugo: intimista (pen); inventivo; heurístico; verponístico. 

03.  Lateropensene  coadjuvante: confluente; concomitante; convergente; enriquecedor; 

providencial; esclarecedor; tarístico. 

04.  Lateropensene  concentracional: manifesto por meio da atenção dividida; associa-

tivo. 

05.  Lateropensene  extrapolacionista: manifesto a partir do extrapolacionismo para-

psíquico. 

06.  Lateropensene  inspiracional: intuitivo; de amparador extrafísico de função; para-

pensene. 

07.  Lateropensene  pangráfico: manifesto por meio do parapsiquismo puro; clarivi-

dente; extradimensional. 

08.  Lateropensene  proativo: vindo ao encontro do pensene básico; apoiador. 

09.  Lateropensene  regressivo: intrusivo; abrupto; contrário; divergente; paralelo; con-

frontativo; refutativo; vindo de encontro ao pensene básico (sen). 

10.  Lateropensene  sinalético: manifesto embasado (ene) pelas energias conscienciais 

(ECs). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o lateropensene, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Genopensene:  Autopensenologia;  Neutro. 

02.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

03.  Holopensene:  Holopensenologia;  Neutro. 

04.  Materpensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

05.  Neopensene:  Neopensenologia;  Neutro. 

06.  Nosopensene:  Nosopensenologia;  Nosográfico. 

07.  Pensene  empático:  Autopensenologia;  Homeostático. 

08.  Pensene  sistemático:  Autopensenologia;  Homeostático. 

09.  Taquipensene:  Taquipensenologia;  Neutro. 

10.  Xenopensene:  Xenopensenologia;  Neutro. 

 

À  CONSCIN  LÚCIDA,  ATENTA,  OS  LATEROPENSENES  

PODEM  ENRIQUECER  A  AUTOPENSENIDADE,  OS  DICIO-
NÁRIOS  CEREBRAIS,  OS  DEBATES  CONSCIENCIOLÓGICOS  

E  AS  AUTOPESQUISAS,  EM  GERAL,  EM  ANDAMENTO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe haurir proveito dos lateropensenes? De 

quais categorias? 
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L A T E R O P E N S E N E    RE S O L U T I V O  
( L A T E R O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O lateropensene resolutivo é o pensene lateral providencial, capaz de alte-

rar ou influir sobre o pensene básico da conscin, homem ou mulher, apontando neoperspectiva às 

elucubrações, abordagens e pesquisas cosmoéticas, proporcionando solução, conforto ou alívio  

a inquietações cognitivas, dilemas intelectuais ou conflitos existenciais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição latero vem do idioma Latim, latus, “lado; flan-

co; ilharga; tronco do corpo; borda; beira; margem; linha colateral; parentesco”. O vocábulo pen-

samento procede igualmente do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; 

pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento deriva tam-

bém do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade 

de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenô-

meno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O termo energia 

provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, 

enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo resolutivo deriva do idioma Latim, 

resolutus, “desligado; desatado; dissolvido; decomposto; imoderado”  e esta de resolvere, “desli-

gar; desatar; dissolver; resolver; deslindar; explicar”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Lateropensene resolvente. 2.  Pensene convergente solucionador.  

3.  Pensene afluente resolutório. 

Neologia. As 3 expressões compostas lateropensene resolutivo, lateropensene resolutivo 

parapsíquico e lateropensene resolutivo somático são neologismos técnicos da Lateropenseno-

logia. 

Antonimologia: 1.  Lateropensene perturbador. 2.  Lateropensene ectópico. 3.  Latero-

pensene assediador. 4.  Lateropensene baratrosférico. 

Estrangeirismologia: a open mind; o flash esclarecedor; o insight determinante; o fin-

ding paradigmático; o selfbrainstorming decisor; o upgrade pensênico; o Lateropensenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autoconsciencialidade pensênica. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Lateropen-

senes: convergência ideativa. Lateropensenidade gera neopensenidade. Lateropensenes agregam 

soluções. 

Ortopensatologia. Eis, na ordem alfabética, duas ortopensatas relativas ao tema: 

1.  “Lateropensene. A paratelepatia torna funcional o lateropensene entre as dimen-

sões”. 

2.  “Lateropensenes. Os melhores lateropensenes são oriundos dos amparadores de 

função”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o lateropensene resolutivo; o holopensene pessoal do abertismo consci-

encial; o holopensene pessoal da autopercuciência; o holopensene pessoal da autorreflexão; o ho-

lopensene pessoal da autopesquisa; o holopensene pessoal homeostático; a autoconsciencialidade 

pensênica; a autopensenização flexível; a autopensenização periférica; a autopensenização inusi-

tada; a autopensenização balsâmica; a autopensenização utilitária; a autopensenização reformula-

da; a autopensenização renovada; os lateropensenes tarísticos; a lateropensenidade; os exopense-

nes; a exopensenidade; os autopensenes; a autopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; 

os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; o megapensene 

trivocabular expressando a neossíntese ideativa inspirada; os lateropensenes intrusivos geradores 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13804 

de problemas de autoconcentração mental; os lateropensenes impactoterápicos; a eliminação da 

patopensenidade; o carregamento da autopensenidade no pen favorecendo o neopensene  (latero-

pensene centrífugo); o carregamento da autopensenidade no sen fomentando o pensene intrusivo 

(lateropensene regressivo); os miniaportes pensênicos intelectivos; a melhoria das raízes da auto-

pensenidade influindo na qualidade dos frutos lateropensênicos; a autopensenidade retilínea favo-

recendo a recepção de lateropensenes resolutivos; a busca da autopensenidade criativa; o valor da 

qualidade dos pensenes pessoais; o neovalor apreendido a partir dos exopensenes laterais cosmoé-

ticos; o lateropensene neológico; a lateropensenidade desenvolvendo o parapsiquismo da conscin 

interessada; a ampliação da parapercepção de lateropensenes qualificando os avanços parapsíqui-

cos do pesquisador; o lateropensene resolutivo verponogênico; o lateropensene resolutivo coroan-

do a gescon pessoal; a Solucionática Lateropensênica. 

 

Fatologia: o megafoco receptivo; o abertismo convergente; o fato de para todo problema 

existir a melhor solução; a saturação mental favorecedora; os estímulos externos contributivos;  

o suplemento cognitivo decisivo; o pensamento lateral decisor; a solução criativa; a ideia tangen-

cial; a palavra certa no momento certo; o bálsamo intelectivo; a instantaneidade neocognitiva 

propiciando a mudança de bloco ideativo; o extrapolacionismo ideativo autopacificador; o apreço 

ao neoconhecimento; a bagagem evolutiva sendo conceptáculo para as neocognições; a pesquisa 

autodesassediadora; os temas adventícios; os pontos de pesquisa ainda inexplorados; os omni-

questionamentos adequados; a obtenção das respostas pretendidas; a apriorismose obnubiladora; 

as ideias preconcebidas anulando o valor da fonte cognitiva; o generalismo; o universalismo;  

o polineuroléxico; a omnivisão mentalsomática; a busca constante do aprimoramento do micro-

universo consciencial pessoal; a Autopesquisologia impulsionando a autovivência lúcida do top 

existencial; as autopesquisas sobre a Exolaterologia; o hábito sadio de autoquestionamentos e au-

torreflexões fomentando as redes cognitivas em prol da interassistencialidade. 
 

Parafatologia: o paraaporte convergente decisor; o megafoco interassistencial polarizan-

do a solução parapsíquica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático indutor da solu-

ção ideativa; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a telepatia condutora da ideia resoluti-

va; as minidescoincidências; os parabanhos energéticos confirmadores das hipóteses ideativas;  

o extrapolacionismo paracognitivo reorientando a pesquisa conscienciográfica; os aportes tene-

pessológicos; as achegas retrobiográficas; a hipnopompia profícua; a chuveirada hídrica paracog-

nitiva; os campos bioenergéticos verponogênicos; a força parapresencial do amparo extrafísico de 

função; a qualificação da intencionalidade pessoal favorecendo os extrapolacionismos parapsíqui-

cos resolutivos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo neoideia-retrocognição; o sinergismo materpensene– 

–lateropensene resolutivo. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da Cosmoética Destrutiva;  

o princípio da resolutividade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) fomentando as incursões pesqui-

sísticas. 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria da Lateropensenologia. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica dos autopensenes a partir 

da predominância no pen; a técnica de acesso à ideia nova; a técnica da tábula rasa; a técnica 

da omnipesquisa permanente; a técnica da abordagem máxima; a técnica da consulta a 50 dicio-

nários. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito halo da transpiração intelectual. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas dos lateropensenes homeostáticos. 
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Ciclologia: o ciclo pergunta pertinente–resposta condizente; o ciclo problema-solução. 

Enumerologia: o lateropensene resolvendo a realidade estigmatizada; o lateropensene 

resolvendo o dilema pesquisado; o lateropensene resolvendo o problema vivenciado; o lateropen-

sene resolvendo a dúvida instaurada; o lateropensene resolvendo a equação formulada; o latero-

pensene resolvendo a hipótese esquadrinhada; o lateropensene  resolvendo o impasse  existencial. 

Binomiologia: o binômio autorreflexão-solução; o binômio autobservação-inspiração; 

o binômio transpiração-inspiração; o binômio autopensene-exopensene. 

Interaciologia: a interação leitura-produtividade; a interação produção–reprodução do 

conhecimento; a interação animismo-parapsiquimo; a interação ideia axial–ideia afluente; a in-

teração autopensene-lateropensene; a interação retrocognição-lateropensense; a interação late-

ropensenidade-criatividade; a interação paracérebro receptor–paracérebro emissor. 

Crescendologia: o crescendo questionamento cosmoético–recepção ortopensênica. 

Trinomiologia: o trinômio pensamento-sentimento-energia. 

Polinomiologia: os lateropensenes permeando o polinômio autopensenização-extrapen-

senização-interpensenização-cosmopensenização; o polinômio (lateropensene) centrífugo–extra-

polacionista–inspiracional–pangráfico–sinalético; o polinômio lateropensênico neossoluções- 

-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo emoções autovitimizadoras  / inspirações assistidas; 

o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo lateropensene enriquecedor  

/ lateropensene regressivo; o antagonismo genopensene / adventiciopensene; o antagonismo late-

ropensene apoiador / lateropensene divergente. 

Paradoxologia: o paradoxo da fugacidade peremptória; o paradoxo de o lateropensene 

emitido pela consciex amparadora poder “passar batido” pela conscin carente de informaç o. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicado à excelência tarística. 

Filiologia: a neofilia; a cogniciofilia; a amparofilia; a conscienciofilia; a conviviofilia;  

a assistenciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a neofobia bloqueando os lateropensenes. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da indisciplina autopensênica. 

Maniologia: a mania de não ouvir outrem. 

Holotecologia: a consciencioteca; a grafopensenoteca; a pensenoteca; a ortopensenote-

ca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a verponoteca. 

Interdisciplinologia: a Lateropensenologia; a Soluciologia; a Autopesquisologia;  

a Omniquestionologia; a Autodiscernimentologia; a Autolucidologia; a Autopercucienciologia 

Cognitiva; a Parapercepciologia; a Heuristicologia; a Verponologia; a Cosmoeticologia; a Taristi-

cologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin atenta; a conscin enciclopedista; a isca humana lúcida; a conscin 

lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto; a conscin parapsíquica; a conscin reflexiva. 

 

Masculinologia: o autopesquisador; o autor; o conscienciografologista; o conscienciólo-

go; o pensenedor; o pré-serenão vulgar; o professor de Conscienciologia; o teletertuliano; o tene-

pessista; o tertuliano; o verbetógrafo. 

 

Femininologia: a autopesquisadora; a autora; a conscienciografologista; a conscienció-

loga; a pensenedora; a pré-serenona vulgar; a professora de Conscienciologia; a teletertuliana;  

a  tenepessista; a tertuliana; a verbetógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens lateropensenor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo 

sapiens intellectualis; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapi-

ens parapsychicus; o Homo sapiens heuristicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: lateropensene resolutivo parapsíquico = a ideia inusitada, patrocinada 

pelo amparador extrafísico, elucidando a lacuna pesquisística (Paracerebrologia); lateropensene 

resolutivo somático = a palavra relembrada, ocorrida a partir da memória pessoal, elucidando  

a lacuna ideativa (Cerebrologia). 

 

Culturologia: a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Omniquestionologia; a cul-

tura da Descrenciologia; a cultura do abertismo consciencial; a cultura prolífica do conceptácu-

lo ideativo pessoal; a cultura das neoideias; a Multiculturologia articulada às autorreflexões diu-

turnas; a formação cultural conscienciológica. 

 

Oportunidades. Importa à conscin interessada atentar para a usabilidade e o aproveita-

mento máximo dos ambientes e injunções diuturnas, a fim de qualificar-se, exaustiva e rotineira-

mente, para a Interassistenciologia Lúcida, ancorada na Autodesassediologia Ideativa e liderada 

pela Autocoerenciologia Evolutiva. 

 

Conceptáculos. Conforme a Holopensenologia, eis por exemplo, relacionados na ordem 

alfabética, 36 ambientes ou holopensenes saturados por autopensenizações especializadas, com-

pondo conceptáculos técnicos neoideogênicos: 

01. Acoplamentarium: a energopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

02. Administrarium: a prioropensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

03. Argumentarium: a raciocinopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

04. Autopensenarium: a materpensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

05. Cognitarium: a nexopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

06. Conviviarium: a interpensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

07. Debatorium: a contrapensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

08. Despertarium: a harmonopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

09. Discernimentum: a maturopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

10. Elucidarium: a lucidopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

11. Energossomatorium: a vibropensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

12. Evolutionarium: a evoluciopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

13. Experimentarium: a praxipensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

14. Grafopensenarium: a grafopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

15. Heuristicarium: a hiperpensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

16. Holociclarium: a lexicopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

17. Holotecarium: a bibliopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

18. Mentalsomarium: a cognopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

19. Neopensenarium: a liberopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

20. Orchidarium: a fitopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

21. Paraperceptarium: a magnopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

22. Pesquisarium: a criticopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

23. Prioritarium: a ortopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

24. Proexarium: a proexopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

25. Projectarium: a parapensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

26. Reciclarium: a neopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

27. Reeducandarium: a didactopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

28. Retrocognitarium: a mnemopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

29. Scriptorium: a intelectopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

30. Serenarium: a sumopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

31. Tenepessarium: a homopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

32. Tertuliarium: a maxipensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

33. Traforium: a benignopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 
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34. Verbetarium: a enciclopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

35. Verponarium:  a impactopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

36. Volitionarium: a voliciolinopensenidade em prol de lateropensenes resolutivos. 

 

Tipologia. Segundo a Experimentologia, eis 10 exemplos de lateropensenes resolutivos, 

não excludentes entre si, passíveis de ocorrer à pesquisadora ou pesquisador interessado, listados 

na ordem alfabética: 

01. Bibliográfico: o neoângulo resultante da Leiturologia. 

02. Gesconológico: a neologismo resultante da Conscienciografologia. 

03. Hipnopômpico: a neocompreensão resultante da Descoincidenciologia. 

04. Interassistencial: o neodiagnóstico resultante da Tenepessologia. 

05. Megapensênico: o neotítulo resultante da Sinteticologia. 

06. Parapedagógico: o neogancho didático resultante da Taristicologia. 

07. Pictográfico: a neossíntese resultante da Imagisticologia. 

08. Projetivo: a neoverpon resultante da Projeciologia. 

09. Retrocognitivo: a neoachega resultante da Holomnemonicologia. 

10. Verbal: o neoargumento resultante da Debatologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o lateropensene resolutivo, indicados para a expansão das 

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

01. Amparofilia:  Amparologia;  Homeostático. 

02. Autabertismo  neopensênico:  Neopensenologia;  Homeostático. 

03. Autopensenização  cosmovisiológica:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

04. Chispa  discernidora:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05. Espaço  mental:  Pensenologia;  Homeostático. 

06. Indutor  holopensênico:  Holopensenologia;  Homeostático. 

07. Lateropensene:  Lateropensenologia;  Neutro. 

08. Materpensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

09. Neopensene:  Neopensenologia;  Neutro. 

10. Neossolução:  Problematicologia;  Neutro. 

11. Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12. Palavra  terapêutica:  Interassistenciologia; Homeostático. 

13. Pista  de  reflexão:  Autocogniciologia;  Neutro. 

14. Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

15. Xenopensene:  Xenopensenologia;  Neutro. 

 

O  LATEROPENSENE  RESOLUTIVO  É  O  RESULTADO  PRO-
FÍCUO  DE  OMNIQUESTIONAMENTOS  E  AUTORREFLEXÕES,  
IMPRESCINDÍVEIS  À  AUTOPRODUTIVIDADE  MENTALSOMÁ-
TICA,  EM  FAVOR  DA  TARES  E  DA  EVOLUÇÃO  GRUPAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém o hábito salutar de pesquisar, refletir ou 

interrogar-se? Valoriza as ideias evolutivas disponíveis no Cosmos? 
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D. D. 
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L A T I N I S M O  
( P O L I G L O T I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O latinismo é o uso de palavras, locuções, construções gramaticais, frases 

ou expressões latinas podendo ser utilizadas para fins etimológicos, escrita técnica ou criação de 

neologismos, pela Ciência Convencional e pela Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra Latim deriva do próprio idioma Latim, latine, “em Latim; latina-

mente”  redução da expressão latine loque, “falar Latim; falar latinamente”. Surgiu no Século 

XIII. O termo latinismo apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Emprego de léxico latino. 2.  Empréstimos do Latim. 3.  Latinidade. 

4.  Romanismo. 5.  Linguagem itálica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 33 cognatos derivados do vocábulo Latim: lati-

na; latinada; latinado; latinar; latinaria; latinesco; latingada; latingado; latingar; latinice; lati-

nidade; latiniense; latinígena; latiniparla; latinismo; latinista; latinístico; latinização; latiniza-

da; latinizado; latinizador; latinizadora; latinizante; latinizar; latinizável; latino; latinolatria; la-

tinolátrico; latinólotra; latinório; neolatina; neolatinista; neolatino. 

Neologia. As duas expressões compostas latinismo amador e latinismo profissional são 

neologismos técnicos da Poliglotismologia. 

Antonimologia: 1.  Latim macarrônico. 2.  Latinório. 3.  Linguagens orientais. 4.  Angli-

cismo; arabismo; espanholismo; francesismo; galicismo; germanismo; helenismo; italianismo; 

portuguesismo; provençalismo. 5.  Linguagem catalã; linguagem galega; linguagem rética; lin-

guagem romena; linguagem sarda. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à escrita poliglótica. 

Coloquiologia: o ato de “perder ou gastar o Latim” significando fazer alguma coisa em 

vão; a expressão “é Latim” no sentido de ser dif cil de entender. 

Citaciologia: – “Última flor do Lácio  inculta e bela” (Olavo Brás Martins dos Guima-

rães Bilac, 1865–1918), indicando ser o Português oriundo do Latim. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do poliglotismo; os lexicopensenes; a lexicopense-

nidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; a retilineari-

dade pensênica; o resgate dos retropensenes grupais. 

 

Fatologia: o latinismo; as centenas de ditos, frases, locuções, expressões, citações, adá-

gios, aforismos, anexins, máximas, parábolas, provérbios e verbetes latinos conhecidos; o estudo 

do Latim nas escolas secundárias do Brasil até 1961; o estudo do Latim nos Cursos de Letras;  

a utilidade da língua latina para entender melhor o Português (Etimologia); a descoberta da notitia 

innata no histórico das línguas; o pari passu intelectivo etimológico; o plus pesquisístico poligló-

tico; o modus operandi da intelectualidade antiga; o latinismo favorecendo a busca da cosmovisão 

urbi et orbi (para a cidade e para o mundo); o Latim enriquecedor da escolaridade ab initio et ab 

ovo (desde o início, desde o ovo, desde cedo); a linguagem científica internacional oriunda do La-

tim; o latinismo enquanto meio de comunicar ideias elevadas, signos gráficos tais como jargões, 

afixos, perífrases, metáforas e analogismos; o objetivo histórico inicial de escolher as frases lati-

nas com ênfase na espiritualidade e na moralidade; o fato histórico de o Latim ser o idioma vital 

para manutenção e exumação de textos antigos; o idioma Latim enquanto estrutura compositiva 

técnica do conjunctio e corpus da teorização da Conscienciologia; o emprego tarístico do latinis-

mo na Enciclopédia da Conscienciologia. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o Latim enquanto 

agente retrocognitor de vivências passadas; o rapport com as consciexes do passado romano;  

a difícil compreensão do conceito de conscienciês; o amparador extrafísico etimologista poliglota. 

 

III.  Detalhismo 
 

Sinergismologia: o sinergismo dicionarização cerebral–taquipsiquismo–fluência comu-

nicativa; o sinergismo origens de expressões–máximas atuais. 

Principiologia: o princípio conscientiae primum da descrença; o princípio grafopensê-

nico latino verba volant, scripta manent (as palavras voam, a escrita permanece, justificando  

a gestação consciencial); o princípio básico do direito nas três expressões latinas: honeste vivere, 

alteri non laedere, suum cuique tribuere (viver honestamente, não prejudicar aos outros e atribuir 

a cada 1 o próprio pertencente). 

Codigologia: o termo latino do codex subtilissimus personalis; o código pessoal de Cos-

moética (CPC) do poliglota assistencial. 

Teoriologia: o 1% de teoria na técnica do poliglotismo interassistencial. 

Tecnologia: a técnica da identificação da nacionalidade da conscin assistida; a técnica 

do detalhismo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Retrocognitarium; o laboratório 

conscienciológico Argumentarium; o laboratório conscienciológico Pensenarium; o laboratório 

conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico Projectarium; o laboratório 

conscienciológico Evolucionarium; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos históricos do latinismo na determinação de conceitos linguísticos 

ou fraseológicos. 

Neossinapsologia: a conquista de neossinapses da cosmovisão na prática constante do 

poliglotismo. 

Ciclologia: o ciclo modus operandi–modus vivendi–modus ratiocinandi–modus faciendi 

(maneira de operar, de viver, de raciocinar, de fazer); o ciclo aura espiritual–aura mediocritatis– 

–aura dissidente. 

Enumerologia: o latinismo na linguagem religiosa-litúrgica; o latinismo na linguagem 

castrense; o latinismo na linguagem jurídica; o latinismo na linguagem cartorial; o latinismo na 

linguagem médica; o latinismo na linguagem técnico-científica; o latinismo na linguagem enci-

clopédica. 

Binomiologia: o binômio Paragenética–eumatia idiomática; o binômio conteúdo-forma. 

Interaciologia: a interação língua-energia–língua-idioma; a interação linguística ge-

nes-povos-línguas; a interação poliglotismo-Lexicografia; a interação entre a pronúncia latina 

tradicional–eclesiástica–restaurada. 

Crescendologia: o crescendo (evolutivo) status–superstatus–megastatus consciencioló-

gico na autevolução; o crescendo (lexicográfico) glossário-vocabulário-dicionário-enciclopédia; 

o crescendo babelismo-poliglotismo-conscienciês; o crescendo aproximação etimológica–inter-

pretação analítica; o crescendo tradição manuscrita–livro impresso–cópia da Internet; o cres- 

cendo provérbios sentenciosos–coletânea de frases (Antologia); o crescendo antiguidade clássi-

ca–modernismo multilíngue–futuro poliglótico telepático. 

Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-comunicabilidade-parapsiquismo; o trinô-

mio sabedoria do povo–uso cômico dos provérbios–eruditismo no âmbito literário; o trinômio re-

missão clássica–apotegmas–parêmias; o trinômio transmutação semântica–registro bibliográfi-

co–vocábulos novos. 

Polinomiologia: o polinômio latine loqui–latine scire–latine congnoscere–latine perci-

pere–latine scribere (falar, saber, conhecer, perceber e escrever em Latim); o polinômio dicioná-

rio cerebral sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; o polinômio versos inteiros–fábulas– 

–provérbios–frases–divisas. 
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Antagonismologia: o antagonismo Etimologia / Neologia; o antagonismo liber prover-

bium (bíblia) / gênero erudito; o antagonismo topicidade / proverbialidade; o antagonismo Cons-

cienciologia / Eletronótica. 

Politicologia: a política dos países multilíngues; a política da democracia lexical. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao estudo da Poliglotismologia. 

Filiologia: a latinofilia; a xenofilia; a citaciofilia; a pesquisofilia; a lexicofilia. 

Fobiologia: a latinofobia; a citaciofobia; a superação da fobia de errar ao comunicar-se 

com estrangeiros. 

Maniologia: a citaciomania; a bibliomania; a lexicomania. 

Mitologia: o mito da Torre de Babel; o mito do primeiro idioma como sendo o único 

utilizado; o mito do idioma universal. 

Holotecologia: as tecas do Holotecarium. 

Interdisciplinologia: a Poliglotismologia; a Literaturologia; a Estrangeirismologia;  

a Lexicologia; a Linguística; a Etimologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a As-

sistenciologia; a Autevoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin 

autodidata; a conscin poliédrica; o ser desperto; o ser assistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o latinista; o filólogo; o etimologista; o poliglota. 

 

Femininologia: a latinista; a filóloga; a etimologista; a poliglota. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens polyglotticus; o Homo sapiens 

multiculturalis; o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens ho-

lophilosophicus; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: latinismo amador = o uso de expressões clássicas latinas nos sentidos 

históricos, para simples conhecimento, colóquio ou erudição; latinismo profissional = o uso de 

expressões clássicas latinas nos sentidos históricos, para trabalhos técnico-científicos, profissio-

nais ou para criação de neologismos técnicos. 

 

Culturologia: a cultura latina enquanto formadora de frases portuguesas e brasileiras. 

 

Literatura. Sob a ótica da Historiografia, a literatura latina pode ser dividida, em ordem 

cronológica, entre outros, nos 6 seguintes períodos: 

1.  Proto-histórico (Inicial, 600–240 a.e.c.): primeiros documentos em Latim; a Lei das 

XII Tábuas (Lex Duodecim Tabularum). 

2.  Arcaico (Antigo ou Desabrochamento, 240–81 a.e.c.): época do desenvolvimento da 

língua; a iniciação helênica; a sátira; a história; o teatro, textos epigráficos e literários; Plauto 

(Titus Maccius Plautus, 254–184 a.e.c). 

3.  Clássico (Época de ouro ou Oratório, 81 a.e.c.–17 e.c): a eloquência; a História; Cí-

cero (Marcus Tullius Cicero, 106–43 a.e.c.); os poetas Virgílio (Publius Vergilius Maro, 70–19 

a.e.c.); Horácio (Quintus Horatius Flaccus, 65–8 a.e.c.); Ovídio (Publius Ovidius Naso, 43 a.e.c.– 

–17 e.c.). 

4.  Pós-clássico (Época de prata ou Imperial de crescimento, 17 a.e.c.–117 e.c.): impera-

dores Augusto (Gaius Julius Caesar, 63 a.e.c.–14 e.c.) e Trajano (Marcus Ulpius Traianus, 53– 

–117); o filósofo Sêneca (Lucius Annaeus Seneca, 4 a.e.c–65 e.c.); a poesia lírica; Plínio,  
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o Velho (Gaius Plinius Secundus, 23–79) e Plínio, o Jovem (Gaius Plinius Caecilius Secundus, 

61–113); o historiador Tácito (Publius Cornelius Tacitus, 56–120). 

5.  Antiguidade tardia (Declínio ou Decadência, 117–430): época da Literatura pagã até 

o fim do Império Romano; nesse tempo, ocorreu o período filosófico-religioso, com destaque pa-

ra Agostinho de Hipona (Aurelius Augustinus, 354–430). 

6.  Medieval (430–1400): Dante Alighieri (1265–1321); Francesco Petrarca (1304– 

–1374). 

 

Hodiernidade. Após a Idade Média, muitos intelectuais modernos, afora os eclesiásti-

cos, escreveram em Latim, a exemplo de Johannes Gutenberg (1390–1468); René Descartes 

(1596–1650); Galileo Galilei (1564–1642); Johannes Kepler (1571–1630); Isaac Newton (1642– 

–1727); Francis Bacon (1561–1626); John Milton (1608–1674); Baruch Spinoza (1632–1677); 

Jean-Nicolas-Arthur Rimbaud (1854–1891); Karl Heinrich Marx (1818–1883); Friedrich Wil-

helm Nietzsche (1844–1900). 

 

Taxologia. Sob a análise da Fraseologia, eis 100 expressões latinas, em ordem alfabé-

tica, podendo ser utilizadas na formação de textos conscienciológicos: 

01.  Ab absurdum: por absurdo. 

02.  Ab alio expectes, alteri quod feceris: espera dos outros aquilo feito a outrem. 

03.  Aberratio delicti ou ictus: erro de delito ou de golpe. 

04.  Absque argento omnia vana: sem dinheiro todas as estacas caem, tudo é vão. 

05.  Abusus non tollit usum: o abuso não exclui o uso; o equilíbrio. 

06.  Abyssus abyssum invocat: o abismo chama o abismo; 1 erro chama outro. 

07.  Acessorium naturam sequitur principale: o acessório sempre segue o principal. 

08.  Ad libitum: pela vontade. 

09.  Ad perpetuam rei memoriam: até a lembrança eterna. 

10.  Age quod agis: faz aquilo a fazer. 

11.  Alea jacta est: a sorte, os dados estão lançados, decisão irrevogável. 

12.  Amicus certus in re incerta cernitur: o amigo certo nas coisas incertas se distingue. 

13.  Amor amore compensatur: amor com amor se paga. 

14.  Ars longa, vita brevis: a arte é longa, a vida é breve. 

15.  Auri sacra fames: fome sagrada do ouro. 

16.  Avis rara: ave rara; pessoa difícil de encontrar-se. 

17.  Bestia bestiam novit: a besta ruim conhece a outra. 

18.  Bis dat qui cito dat: dá duas vezes quem o faz depressa. 

19.  Bis discit qui docet: quem ensina aprende duas vezes. 

20.  Callamitas nulla sola: 1 desgraça nunca vem só. 

21.  Canis caninam non est: cão não come cão, lobo não come lobo. 

22.  Carpe diem: aproveita o dia. 

23.  Contraria contrarius curantur: os contrários curam os contrários. 

24.  Corruptissima republica, plurimae leges: o estado corrupto possui múltiplas leis. 

25.  De gustibus et coloribus non est disputandum: sobre gostos e cores não se discute. 

26.  Dramatis personae: a pessoa dramática no teatro da vida. 

27.  Dura lex, sed lex: dura é a lei, mas é lei. 

28.  Dura veritas sed veritas: a verdade é dura, no entanto, permanece verdade. 

29.  Errare humanum est: errar é humano. 

30.  Existenciale vacuum: o vazio existencial. 

31.  Fallacia allia aliam trudit: 1 maneira enganosa traz outra. 

32.  Fama crescit eundo: a fama cresce andando. 

33.  Fama volat: a fama voa. 

34.  Ferrum ferro acritur: ferro afia o ferro. 

35.  Festina lente: apressa-te, mas lentamente. 

36.  Frangar, non flectar: quebrar, mas não vergar. 
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37.  Graecum est, non legitur: é Grego, não é legível. 

38.  Hoc unum scio, ne scire: 1 coisa sei: nada sei. 

39.  Homo homini lupus: homem é lobo do homem. 

40.  In dubio pro reo: na dúvida, favoreça-se o réu. 

41.  In medias res ou in medio stat virtus: no meio das coisas, no meio está a virtude. 

42.  Jure et fato ou de jure et de fato: de direito e de fato. 

43.  Lex necessitas dat legem, non ipsa accipit: a necessidade faz a Lei, não a aceita. 

44.  Lex universa est quae jubet nasci et mori: lei universal ordena nascer e morrer. 

45.  Literae non dant panes: letras não dão pão. 

46.  Locus minoris resistentia: local de menor resistência. 

47.  Magister dixit: o mestre falou, está falado. 

48.  Manus manum lavat: 1 mão lava outra. 

49.  Mare proluit omnia: a água do mar lava tudo. 

50.  Medice, cura te ipsum: médico, cura-te a ti mesmo. 

51.  Memoria exercendo acuitur: avivando a memória pela exercitação. 

52.  Mens sana in corpore sano: a mente sã em corpo sadio; a saúde holossomática. 

53.  Mentalis facultas: faculdade mental; a Mentalsomatologia. 

54.  Minima de malis: dos males o menor; o preceito conscienciológico. 

55.  Mutatis mutandis: mudar aquilo a ser mudado; a recin. 

56.  Nascimur uno modo, multis morimus: nascemos de 1 só modo e de muitos mor-

remos. 

57.  Natura non facit saltus: a natureza não dá saltos. 

58.  Nemo propheta in patria sua: ninguém é profeta em terra própria. 

59.  Non novum sed nove: não o novo mas de novo. 

60.  Non schole sed vita discimus: aprende-se para a vida e não para a escola. 

61.  Non vi sed virtute: não pela força, mas pela virtude; o trafor. 

62.  Nosce te ipsum: conhece a ti mesmo; a autopesquisa. 

63.  Nulla dies sine linea: nenhum dia sem 1 linha, sem nada escrever. 

64.  Oculis magis habenda fides quam auribus: os olhos têm mais fé quanto os ouvidos; 

deve-se confiar mais nos olhos do que nos ouvidos. 

65.  Omnia vincit amor: o amor vence tudo. 

66.  Otium cum dignitate: lazer com dignidade. 

67.  Penetralia mentis: mente aguda. 

68.  Philosophum non facit barba: a barba não faz o filósofo; o hábito não faz o monge. 

69.  Primum vivere, deinde philosophari: primeiro viver, depois filosofar. 

70.  Primus inter pares: o primeiro entre os iguais. 

71.  Pro domo sua: pela própria casa; em causa própria. 

72.  Qui docet discit ou docendo discismus: quem ensina, aprende; docência é aprendi-

zagem. 

73.  Quid potest maius potest et minus: quem pode mais pode menos. 

74.  Quid pro quo: confusões, de coisa ou outra. 

75.  Qui nimium properat serius absolvit: quem se apressa demais acaba a tarefa mais 

tarde. 

76.  Qui scribit bis legit: quem escreve lê duas vezes. 

77.  Res non verba: dos fatos e não das palavras; a ação e não palavras. 

78.  Roma locuta, causa finita: Roma falou, a causa está terminada. 

79.  Silent leges inter arma: em meio às armas as leis se calam. 

80.  Sponte sua: por vontade própria. 

81.  Sui generis: especial, peculiar. 

82.  Superflua non nocent: o supérfluo não prejudica. 

83.  Taedium vitae: o tédio da vida. 

84.  Tamen veritas est: e contudo é verdade. 

85.  Tempus tempora temperat: o tempo tempera o tempo. 
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86.  Timeo lectorem unius libri: temo o leitor de 1 livro só. 

87.  Tottus in illis: tudo nessas coisas. 

88.  Ubi bene, ibi patria: onde se está bem ali fica a pátria. 

89.  Ubi major minor cessat: onde aparece o maior o menor cessa. 

90.  Ultima ratio: última razão; o último argumento. 

91.  Una hirundo non efficit / facit ver / aetas: andorinha só não faz primavera / verão. 

92.  Unus pro multis: 1 por muitos. 

93.  Usus scribendi: o uso de escrever. 

94.  Uti non abuti: usar não abusar. 

95.  Velle est posse: querer é poder. 

96.  Verba docent, exempla trahunt: as palavras ensinam, os exemplos arrastam. 

97.  Verba volant: as palavras voam. 

98.  Veritas temporis filia: a verdade é filha do tempo. 

99.  Vexata questio: questão controversa, comprometida. 

100.  Vitam impendere vero: consagrar a vida à verdade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Citaciologia:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Conscienciês:  Paracomunicologia;  Homeostático. 

05.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

06.  Diferença  semântica:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Etimologia:  Linguisticologia;  Neutro. 

08.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Linguagem  erudita:  Erudiciologia;  Neutro. 

10.  Linguagem  mentalsomática:  Comunicologia;  Homeostático. 

11.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Poliglotismo  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

14.  Técnica  da  qualificação  dos  verbetes:  Comunicologia;  Neutro. 

15.  Verbete:  Comunicologia;  Neutro. 

 

AS  CITAÇÕES  LATINAS,  TRADUZIDAS  PARA  DIVERSOS  

IDIOMAS,  SURGEM  DAS  INÚMERAS  OBSERVAÇÕES  E  EX-
PERIÊNCIAS  PESSOAIS,  PORÉM,  MESMO  COM  PALAVRAS  

DIFERENTES,  CONSERVAM  IDÊNTICA  ESSÊNCIA  LÓGICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a utilidade de expressões latinas na escri-

ta de artigos técnicos ou enciclopédicos? Ou considera o idioma Latim na condição de língua 

morta, inútil? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Azevedo, Francisco Ferreira dos Santos; Dicionário Analógico da Língua Portuguesa; pról.; 764 p.; 60 

abrevs.; 1 E-mail; glos. 1.000 termos; 1 quadro sinóptico; alf.; 23 x 21 cm; br.; 2ª Ed.; Lexicon; Rio de Janeiro, RJ; 2010; 

páginas 1 a 764. 
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02.  De André, Hildebrando de A.; Gramática Ilustrada; 388 p.; 24 caps.; 234 ilus.; 24 x 17 cm; br.; Moderna; 

São Paulo, SP; 1996; páginas 41 a 44. 

03.  Faria, Ernesto; Dicionário Escolar Latino-Português; pref. Walmírio Machado; revisor Ruth Junqueira 
de Faria; 592 p.; 240 abrevs.; 4 enus.; glos. 2.124 termos; 1 gráf.; 1 mapa; 28 x 28 cm; br.; 6ª Ed.; Fename-MEC; Rio de 

Janeiro, RJ; 1982; páginas 13 e 14. 

04.  Garcia, Janete Melasso; & Castro, Jane Adriana Ramos Ottoni de; Dicionário Gramatical de Latim; 168 
p.; 2 E-mails; 119 enus.; glos. 188 termos; 27 ilus.; 2 microbiografias; 66 refs.; 24 x 17 cm; enc.; Editora Universidade de 

Brasília e Plano Editora; Brasília, DF; 2003; páginas 89, 90, 127 e 129. 

05.  Lodeiro, José; Pequeno Dicionário de Frases Latinas: Provérbios, Locuções e Curiosidades; pról.; 114 
p.; glos. 1.081 termos; alf.; 18 x 13,5 cm; enc.; Tabajara; Porto Alegre, RS; 1946; páginas 13 a 113. 

06.  Luiz, Filardi Antônio; Dicionário de Expressões Latinas; pref. Francisco Bruno; 348 p.; 29 abrevs.; glos. 

2.640 termos; 38 refs.; alf.; ono.; 24 x 17 cm; br.; 2ª Ed.; Atlas; São Paulo, SP; 2002; páginas 15 a 329. 
07.  Pöppelmann, Christa; Dicionário de Máximas e Expressões em Latim (Nomen est Omen); trad. Ciro 

Mioranza; 142 p.; 1 E-mail; glos. 520 termos; 84 ilus.; 2 apênds.; 23 x 15,5 cm; enc.; Editora Escala; São Paulo, SP; 
2010; páginas 5 a 142. 

08.  Saraiva, F. R. dos Santos; Novíssimo Dicionário Latino-Português; 1.298 p.; 300 abrevs.; glos. 72.000 

termos; 1 lista de autores; 150 siglas; 25 x 18 x 7 cm; enc.; 11ª Ed.; Livraria Garnier; Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas  
1 a 1.296. 

09.  Silva, Arthur Vieira de Rezende e; Frases e Curiosidades Latinas; 914 p.; glos. 6.994 termos (expres-

sões); 24 x 17 x 4,5 cm; enc.; 3ª Ed.; Livraria Garnier; Belo Horizonte, MG; 2001; páginas 5 a 914. 
10.  Tosi, Renzo; Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas (Dizionario delle Sentenze Latine e Greche); trad. 

Ivone Castilho Benedetti; 904 p.; glos. 10.000 termos (frases); 135 refs.; 20 x 13 x 5 cm; enc.; 3ª Ed.; Martins Fontes; São 

Paulo, SP; 2010; páginas 4 a 885. 
11.  Victoria, Luiz A. P.; Dicionário de Frases, Citações e Aforismos Latinos; 212 p.; glos. 1.680 termos; 18 x 

13 cm; enc.; 3ª Ed.; Editoria Científica; Rio de Janeiro, RJ; 1966; páginas 5 a 210. 

12.  Vieira, Waldo, Manual da Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 272 p.; 15 
seções; 150 caps.; 148 abrevs.; 12 E-mails; 274 estrangeirismos; 30 expressões idiomáticas portuguesas; 1 foto; 60 locu-

ções do idioma espanhol; 85 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 30 pesquisas; 6 técnicas; 30 teorias;  

8 testes; 60 tipos de artefatos do saber; 60 vozes de animais subumanos; 2 websites; glos; 282 termos; 605 refs.; 28 x 21 
cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 35 a 46. 

 

E. D. 
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L A Z E R  
( A U T O N O M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O lazer é a atividade exercida de maneira livre visando satisfação íntima, 

com repercussões positivas ou negativas de acordo com a Cosmoética, discernimento, holomatu-

ridade, intencionalidade e lucidez da consciência. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo lazer vem do idioma Latim, licere, “ser l cito  ser permitido; ter 

valor”  através de lazer, “ cio  passatempo”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Atividade prazerosa. 02.  Atividade recreativa. 03.  Atividade des-

contraída. 04.  Atividade livre; passatempo. 05.  Entretenimento. 06.  Diversão. 07.  Descanso; 

folga. 08.  Brincadeira. 09.  Distração. 10. Ócio; tempo livre. 

Antonimologia: 1.  Trabalho remunerado; labuta diária. 2.  Antilazer; compromisso des-

gastante. 3.  Obrigação; dever. 4.  Trabalho exaustivo. 

Estrangeirismologia: o carpe diem; o dolce far niente; a happy hour; o party time;  

o time off; o hobby; o workaholic; o take a break; o fair play; o burnout. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade das atividades recreativas pessoais. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Lazer tam-

bém assiste. Muito lazer desvia. Lazer imaturo desfoca. Sem lazer complica. Lazer pode alienar. 

Coloquiologia. Eis expressão popular relativa ao tema: – Quem brinca com fogo pode se 

queimar. 

Citaciologia: – “A grande maioria das pessoas não sabe como se distrair  nem como 

descansar. Quando tem tempo  se entedia” (Domenico de Masi   9 8–). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autorrealização; os ociopensenes; a ociopen-

senidade; os patopensenes; a patopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os conviviopensenes; a con-

viviopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o chiste escancarador do holo-

pensene pessoal; o discernimento autopensênico nas escolhas evolutivas. 

 

Fatologia: o lazer; as atividades prazerosas presentes no dia a dia intrafísico; a intencio-

nalidade das brincadeiras nas interrelações; a ampliação da liberdade de expressão na recreação;  

a pausa para jogar ping-pong; a televisão podendo ser utilizada na condição de fuga diária do au-

tenfrentamento; o trabalhador desmotivado no momento do trabalho e satisfeito apenas na folga; 

o despreparo do aposentado por ter concentrado a autoidentidade no trabalho profissional; a igno-

rância da conscin quanto à patologia da caça e da pesca; o campo de batalha formado em dia de 

clássico esportivo; as possíveis interprisões geradas pelo sentimento antiuniversalista de querer 

ser o campeão; o belicismo em jogos de videogame; a permissividade nas casas de festas notur-

nas; as consequências dos excessos decorrentes do falso aproveitamento da juventude; as amiza-

des ociosas; a proximidade da dessoma na riscomania em prol da adrenalina; a determinação do 

lazer massificado pela indústria midiática; a gurulatria de popstars imaturos; as vivências virtuais 

através da Internet sobrepondo-se às interações diretas olho no olho; a semelhança entre o sim-

bolismo do faz de conta e sagrado religioso; a culpa inculcada no ócio pela religião; a promessa 

ilusória do descanso eterno; o aprendizado através da leitura; a estimulação das sinapses cerebrais 

a partir de passatempos intelectuais como precaução do mal de Alzheimer; a estimulação útil  

e prazerosa do raciocínio nos desafios do pensamento lateral; o aprendizado agradável em cursos; 

a estimulação da criatividade através do uso da imaginação; a diversão isenta de idiotismos cultu-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13817 

rais; as autossuperações impulsionadas em momentos de divertimento; a importância das férias 

refazedoras do equilíbrio pessoal; a atividade relaxante prazerosa; os jogos cooperativos; os 

exemplos didáticos dos filmes; a música apropriada em momento oportuno; a saúde somática em 

dia devido a exercícios equilibrados; o revigorante ato de flutuar na água; o fortalecimento das 

amizades através dos momentos de lazer; a alegria proporcionada na festa de comemoração;  

a convivialidade sadia das amizades evolutivas; o aprofundamento dos relacionamentos possibili-

tado por atividades recreativas; os avanços tecnológicos possibilitando a ampliação da rede de in-

terrelacionamentos; o direito da criança de brincar promovido pela International Play Associa-

tion; o sorriso desdramatizador; a sexualidade sadia da dupla evolutiva; a ampliação consciencial 

proporcionada no contato com culturas diferentes nas viagens turísticas; o prazer na dedicação ao 

auxílio às demais consciências; a satisfação benévola pela reciclagem do outro a partir da tares 

aplicada; a qualificação sadia das escolhas pessoais. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o assédio croni-

cificado dos estádios de futebol; as intrusões pensênicas propiciadas pelo clima de competição; os 

desvios de proéxis devido ao lazer mal selecionado; a automimese vivenciada no paintball; o es-

gotamento bionergético causado pela falta de momentos de descontração; a macro-PK destrutiva 

resultante de esporte radical; a automimese patológica dispensável; as complicações multidimen-

sionais da promiscuidade; o acoplamento áurico da dupla evolutiva; os insights proporcionados 

por amparadores extrafísicos durante a autoconcentração em filmes; a reconexão com o Curso 

Intermissivo (CI) pré-ressomático através das músicas intermissivas; as energias imanentes das 

praias e do campo; a leitura energética das localidades estrangeiras; as retrocognições promovi-

das pelas excursões da IAC; a volitação extrafísica; a satisfação proporcionada pela prática da te-

nepes; a recuperação de consciexes enfermas oportunizadas pelo divertimento através de morfo-

pensenes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a qualificação do lazer através do sinergismo amizade evolutiva–ativi-

dade prazerosa; o sinergismo dupla evolutiva–entretenimento conjunto; o sinergismo satisfatório 

leitura-aprendizado; o sinergismo voluntariado conscienciológico–lazer evolutivo. 

Principiologia: o lazer da robéxis conforme o princípio do “todo mundo faz”; o prin-

cípio de causa e efeito; o princípio do “isso n o é para mim”; o princípio do “quem procura,  

acha”; o princípio do “se algo n o serve, n o adianta fazer maquilagem”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) na seleção da diversão mais apro-

priada conforme o momento evolutivo. 

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE) quanto à autossuperação ao deixar de 

lado entretenimentos nocivos. 

Tecnologia: a lamentável técnica de dar dinheiro aos filhos no intento de sobrepor  

a própria ausência nas brincadeiras infantis; a técnica de perceber o não brincar da criança como 

possível indício de abuso e maus-tratos; a usual técnica de trabalhar até mais tarde diariamente 

para demonstrar devoção à empresa sacrificando o lazer, o tempo com a família, o autenfrenta-

mento e a proéxis; a técnica do aproveitamento de tarde chuvosa; o suporte da técnica da invéxis 

na escolha das atividades de lazer na juventude. 

Voluntariologia: o equilíbrio entre o tempo destinado ao voluntariado e à descon-

tração. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

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

logia; o Colégio Invisível da Experimentologia. 

Efeitologia: o efeito do entretenimento nocivo à consciência; o efeito das diversões 

imaturas para a proéxis; o efeito prejudicial das atividades competitivas para a convivialidade 

na dupla evolutiva e nas amizades; o efeito social do status ao participar de determinados 
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entretenimentos; o efeito refazedor das atividades de descontração; o efeito cultural do turismo; 

o efeito da sustentabilidade financeira na possibilidade de escolha da diversão; o efeito revigo-

rante ao final do exercício físico; o efeito libertário de manifestação proporcionado em atividades 

lúdicas. 

Neossinapsologia: a criação das neossinapses a partir de novas atividades prazerosas;  

a recorrente indisponibilidade pessoal para criação de neossinapses em atividades com maior 

demanda de tempo para aprendizado. 

Ciclologia: a variabilidade do lazer no ciclo infância-juventude-adultidade-senilidade; 

os diferentes modelos de divertimento no ciclo filho-pai-avô-bisavô; o ciclo intrajornada–entre-

jornada–final de semana–feriados–férias. 

Enumerologia: o divertimento; o riso; a desrepressão; o descanso; a soltura; o refazi-

mento; a liberdade de manifestação. 

Binomiologia: o binômio descanso-renovação; o binômio interesse-prazer; o binômio 

ócio produtivo–satisfação íntima; o binômio descontração–homeostase holossomática; o binômio 

relaxamento–higidez pensênica. 

Interaciologia: a interação plateia-artista; a interação trabalho-folga; a interação indi-

víduo-grupo; a interação enriquecedora homem–animal de estimação. 

Crescendologia: o crescendo comum à conscin presa na robéxis tempo livre–sensação 

de vazio–tédio; o crescendo egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo predomínio de ativi-

dade manual–predomínio de atividade cerebral; o crescendo satisfação íntima egoica–satisfaçao 

íntima policármica; o crescendo tecnológico VHS–DVD–Blu-ray; o crescendo convivialidade 

sadia–maxifraternismo. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio competição-eufo-

rin-melin; o trinômio relaxamento-tranquilidade-lucidez; o trinômio acalmia-criatividade–neo-

ideia. 

Polinomiologia: o polinômio acordar-trabalhar-relaxar-repousar. 

Antagonismologia: o antagonismo entretenimento físico / entretenimento virtual; o an-

tagonismo diversão masculina / diversão feminina; o antagonismo valores mesológicos / valores 

evolutivos; o antagonismo capricho pessoal / descontração necessária. 

Paradoxologia: o paradoxo do trabalho voluntário enquanto forma de lazer; o parado-

xo de atividades prazerosas poderem ser nocivas; o paradoxo do excesso de diversão ser tedioso; 

o paradoxo das energias conscienciais patológicas em locais paradisíacos; o paradoxo do tempo 

livre após o trabalho ser denominado hora da angústia humana; o paradoxo do momento de des-

canso aumentar a produtividade; o paradoxo de perder tempo para ganhar saúde consciencial. 

Politicologia: a política do panem et circenses; o direito de todos ao lazer conforme  

a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU; a política de defesa do direito individual 

à escolha da própria diversão; a ausência de políticas educacionais voltadas ao tempo livre. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei de ação e reação; a lei seca; a lei Rouanet. 

Filiologia: a hedonofilia; a conviviofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a recexofobia; a evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome de burnout causada pela falta de descontração; a síndrome 

de Peter Pan; a síndrome da abstinência da Barastrofera (SAB); a síndrome da dispersão 

consciencial; a síndrome da despriorização consciencial. 

Maniologia: a evitação inteligente da toxicomania; a problemática da riscomania; a ci-

nemania. 

Mitologia: o mito do super-homem corroborando com o vício em adrenalina; o mito do 

lazer ser inútil perda de tempo; a influência dos mitos religiosos na limitação das possibilidades 

de entretenimento aos seguidores. 

Interdisciplinologia: a Autonomologia; a Autodiscernimentologia; a Sociologia; a Con-

viviologia; a Intrafisicologia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Mentalsomatologia;  

a Parapercepciologia; a Proexologia; a Vivenciologia; a Evoluciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o autodecisor; o intermissivista; o bobo da corte; o cognopolita; o com-

passageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macros-

sômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o re-

ciclante existencial; o inversor existencial; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor 

consciente; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o triatleta consciencial. 

 

Femininologia: a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convi-

vióloga; a duplista; a proexista; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existen-

cial; a inversora existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens competitor; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sa-

piens immaturus; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens autolu-

cidus; o Homo sapiens orthopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: lazer patológico = a atividade recreativa, egoica, prejudicial à própria 

consciência ou às demais; lazer sadio = a atividade recreativa, benéfica em algum grau para a pró-

pria consciência ou para as demais; lazer evolutivo = a atividade interassistencial assumida pela 

consciência enquanto prazer. 

 

Culturologia: a cultura popular determinando as atividades de lazer; a cultura falaciosa 

do esporte com raízes competitivas influindo no caráter das conscins incautas; os idiotismos cul-

turais arraigados nas diversões populares; a cultura patológica do carnaval e da Oktoberfest. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 10 mecanismos de defesa do ego (MDEs) atuantes através das atividades de lazer, inibi-

dores de autossuperações: 

01.  Compensação. A condição da conscin frustrada em algum setor da vida, notável em 

atividade lúdica e improdutiva, a exemplo do melhor jogador de truco. 

02.  Deslocamento. A agressão deslocada para objetos substitutos neutros, sem atuação 

sobre a verdadeira causa, a exemplo do funcionário ao suportar o chefe silenciosamente e desa-

bafar no juiz durante partida esportiva. 

03.  Fantasia. A negação da realidade direcionadora do foco para divagações ilusórias  

e infrutíferas, a exemplo do jovem aficcionado em se dedicar, ler e falar apenas sobre ficção. 

04.  Identificação. A cultuação do herói por imitação das atitudes da personalidade sem 

a aplicação do binômio admiração-discordância, a exemplo do adolescente sem discernimento 

imitar as atitudes de músicos imaturos toxicômanos. 

05.  Introjeção. A incorporação na personalidade das realizações dos seres ameaçadores, 

a exemplo do calouro careta cedendo à drogadição nas festas em função das brincadeiras doentias 

promovidas pelos veteranos na faculdade. 

06.  Negação da realidade. A evitação da realidade, com recusa em reconhecê-la (aves-

truzismo), a exemplo do homem adulto da geração canguru, morando com os pais, aplicando o or-

denado pessoal em festas com amigos e mulheres. 
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07.  Projeção. A percepção no outro das próprias características, sem reconhecer possuí-

las, a exemplo da mulher ao reclamar da imaturidade do marido em assistir futebol e, a própria, 

dedicar horas de leitura diária a romances e novelas. 

08.  Racionalização. A apresentação de desculpas espúrias, socialmente aceitas, para 

justificar comportamento errado, a exemplo do pai berrar palavrões no estádio e afirmar ao filho, 

ilogicamente, ser ação permitida no ambiente e importante para liberação do stress. 

09.  Regressão. O retorno a padrões de manifestação infantis, a exemplo de respeitado 

senhor chorando veemente devido à derrota do time preferido. 

10.  Sublimação. A expressão indireta de impulso maternal, a exemplo da mulher sem 

filhos tratar o animal de estimação na condição de filho, com festas, dedicação e tratamento extre-

mados. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o lazer, indicados para a expansão das abordagens deta-

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

01. Amizade  intermissivista:  Conviviologia;  Homeostático. 

02. Antiutilitário:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

03. Autodespriorização:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

04. Bem-estar:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

05.  Competição  assediadora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Conversa  revigorante:  Coloquiologia;  Homeostático. 

07.  Felicidade  patológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

09.  Leviandade  somática:  Antiproexologia;  Nosográfico. 

10.  Mimo  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

11.  Minifalha:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Radiotismo  musical:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Síndrome  da  abstinência  da  Baratrosfera:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Técnica  do  trinômio  automotivação-trabalho-lazer:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

O  LAZER  É  PARTE  DA  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL.  TER  

DISCERNIMENTO  EM  SELECIONAR  CADA  ATIVIDADE  COM  

BASE  NO  MOMENTO  EVOLUTIVO  INDIVIDUAL  ACELERA 
A  AUTOVIVÊNCIA  DA  AUTOMOTIVAÇÃO-TRABALHO-LAZER. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já verificou quais são as repercussões das atuais 

atividades de lazer na autoproéxis? Quão próxima está a automanifestação diária do trinômio 

automotivação-trabalho-lazer? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Alves, Maria Elisa; Réveillon teve pelo menos Duas Explosões; Reportagem; O Globo; Jornal; Diário; 

Ano 74; N. 24.598; Seção: Rio; 1 enu.; 1 foto; Rio de Janeiro, RJ; 03.01.01; página 18. 
02.  Bauchwitz, Nahara; Os Tubarões continuam lá; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 1.869; Ano 

37; N. 35; Seção: Ambiente; São Paulo, SP; 01.09.04; página 72. 

03.  Bouer, Jairo; Risco Animal; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 78; N. 25.449; Seção: 
Saúde; 8 enus.; 1 foto; 1 ilus.; São Paulo, SP; 06.12. 98; página 8. 

04.  Breves, Lívia; Mergulhador é atingido no Crânio por Arpão na Baía de Guanabara; Reportagem;  

O Globo; Jornal; Diário; Ano 84; N. 27.629; 1 foto; Rio de Janeiro, RJ; 30.04.09; página 11. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13821 

05.  Camargo, Luiz Octávio de Lima; O que é Lazer?; revisores José W. S. Moraes; & Lúcio F. S. Mesquita 

Filho; 102 p.; 5 caps.; 1 E-mail; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 website; 2 refs.; 16 x 11,5 cm; br.; pocket; 3ª Ed.; 2ª reimp.; 

Editora Brasiliense; São Paulo, SP; 1992; páginas 7, 10 a 20, 24 a 39, 47 a 51, 61 a 65 e 81 a 93. 
06.  De Masi, Domenico; O Ócio Criativo (Ozio Creativo); Entrevista: Maria Serena Palieri; revisores Lúcia 

Ribeiro de Souza; et al; trad. Léa Manzi; p. 336; 14 caps.; 1 E-mail; 1 gráf.; 1 ilus.; 1 website; 21 x 13,5 cm; br.; Editora 

Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 10 a 18, 42 a 52, 170 a 180, 202, 203, 220 a 250, 253 a 257 e 313 a 328. 
07.  Deus, Sérgio Luis de; Álcool é a Droga que mais mata; Reportagem; Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Ano 

94; N. 30.030; Seção: Vida e Cidadania; 1 enu.; 1 foto; 2 gráfs.; 1 ilus.; Curitiba, PR; 05.02.12; página 4. 

08.  Gaelzer, Lenea; Lazer: Benção ou Maldição?; 192 p.; 8 caps.; 3 gráfs.; 4 ilus.; 1 microbiografia; 13 tabs.; 
76 refs.; 21 x 14 cm; br.; Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Porto Alegre, RS; 1979; páginas 9, 19, 

34, 35, 50, 55, 64, 70 e 97. 

09.  Granadeiro, Cláudia; Se ainda havia Dúvidas... Atletas de Fim de Semana correm mais Riscos; Repor-
tagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 172; Ano 34; N. 44; Seção: Guia; São Paulo, SP; 07.11.01; página 134. 

10.  Guedes, Rodrigo; Esportes de Aventura: Radicais e Irracionais; Artigo; Journal of Conscientiology; 
Revista; Trimestral; Vol. 9, N. 36; 1 E-mail; 10 enus.; 13 refs.; International Avademy of Consciousness (IAC); Evora-

monte; Portugal; July, 2007; páginas 127 a 144. 

11.  Gutierrez, Gustavo Luis; Lazer e Prazer: Questões Metodológicas e Alternativas Políticas; revisores 
Norma B. de Lima Fonseca; & Aline Marques; 126 p.; 9 caps.; 1 E-mail; 1 microbiografia; 1 website; 31 refs; 21 x 14 cm; 

br.; Editora Autores Associados; Campinas, SP; 2001; páginas 7 a 9, 39, 65 a 70, 93, 94, 100, 104 e 115. 

12.  Padilha, Valquiria; Org.; Dialética do Lazer; 286 p.; 8 caps.; 1 E-mail; 8 microbiografias; 177 refs; 23 x 16 
cm; br.; Cortez Editora; São Paulo, SP; 2006; páginas 12, 50, 51, 69, 79, 90 a 97 e 117. 

13.  Parker, Stanley; A Sociologia do Lazer (The Sociology of Leisure); trad. Heloisa Toller Gomes; 184  

p.; 11 caps.; 2 tabs.; 21 x 14 cm; br.; Jorge Zahar Editores; Rio de Janeiro, RJ; 1978; páginas 32 a 75, 82 a 93, 99 a 104, 
112 a 116 e 130 a 132. 

14.  Provonost, Gilles; Introdução à Socilogia do Lazer (Introduction à La Sociologie Du Loisir); revisores 

Luiza Elena Luchini; et al; trad. Marcelo Gomes; 204 p.; 9 caps.; 6 E-mails; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 website; 153 refs; 
23 x 16 cm; br.; Senac Editora; São Paulo, SP; 2011; páginas 16, 20 a 25, 30 a 56, 64 a 69 e 137 a 139. 

15.  Romanelli, Amanda; Corridas representam Alto Risco; Reportagem; O Estado de S. Paulo; Jornal; 

Diário; Ano 129; N. 42.022; Seção: Esportes; 1 enu.; 1 foto; São Paulo, SP; 05.11.08; página E4. 
16.  Sorg, Letícia; O Futebol faz Mal para a Cabeça?; Reportagem; Época; Revista; Semanário; N. 649; Se- 

ção: Sociedade Esporte; 2 fotos; São Paulo, SP; 25.10.10; página 98. 

17.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  

4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 
323, 324 e 524 a 529. 

18.  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 

146 e 538. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Triggle, Nick; Sedentarismo mata tanto quanto Cigarro, diz Estudo; BBCNews; para BBC Brasil; Seção: 
Saúde; 1 foto; 18.07.2012; 11:02; GMT disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/07/120718_se-

dentarismo_mata_as.shtml>; acesso em: 12.09.12. 

 

E. M. B. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13822 

L E A L D A D E    E V O L U T I V A  
( A U T O C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A lealdade evolutiva é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, 

manter coerência cosmoética ao compromisso assumido no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomá-

tico, desempenhando as funções para as quais se propôs, de modo incorruptível, diante dos obstá-

culos emergentes da vida intrafísica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo leal vem do idioma Latim, legalis, “digno; fiel”. As palavras leal  

e lealdade apareceram no Século XIII. O vocábulo evolutivo procede do idiomo Francês, evolutif, 

de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer  de desenrolar”. Surgiu em 

1873. 

Sinonimologia: 1.  Comprometimento evolutivo. 2.  Fidelidade evolutiva. 3.  Credibili-

dade evolutiva. 4.  Hombridade evolutiva. 5.  Promessa cosmoética. 6.  Probidade cosmoética. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo leal: autole-

aldade; desleal; deslealdade; lealdade; lealdosa; lealdoso; lealismo; lealista. 

Neologia. As 4 expressões compostas lealdade evolutiva, minilealdade evolutiva, maxi-

lealdade evolutiva e megalealdade evolutiva são neologismos técnicos da Autocosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Deslealdade. 2.  Incredibilidade. 3.  Promessa anticosmoética. 4.  Ju-

ramento anticosmoético. 5.  Cumplicidade anticosmoética. 6.  Canalhismo. 7.  Inescrupulosidade. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à incorruptibilidade das ações pessoais. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Conspira-

ção não, lealdade. Lealdade exige sinceridade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da hombridade evolutiva; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os ortopensenenes; a ortopensenidade; a pensenidade da confiança evolu-

tiva; a pensenidade da confiabilidade interconsciencial; a eliminação da pensenidade egoica volta-

da apenas à satisfação dos prazeres pessoais; a equalização pensênica da proéxis grupal; a incor-

ruptibilidade autopensênica. 

 

Fatologia: a lealdade evolutiva; o fato de poder contar com a consciência para trabalhos 

assistenciais apesar da presença de dificuldades; a incorruptibilidade na proéxis; a eliminação de 

amizades ociosas; a priorização do trabalho em grupo; a consideração para com o grupo evoluti-

vo; a defesa justa e corajosa diante de situações anticosmoéticas; a priorização da proéxis grupal; 

a holodisponibilidade pessoal; a condição de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Inte-

rassistencial; o cumprimento de promessas cosmoéticas; a cumplicidade anticosmoética; o aban-

dono do grupo evolutivo; o descaso com a palavra dada; o descomprometimento evolutivo; o ga-

nho secundário; o subnível evolutivo; a preservação da autoimagem; o comodismo; a pusilanimi-

dade diante de situações requisitadoras de posicionamentos tarísticos; o trabalho árduo de compa-

nheirismo cosmoético; a sustentação da palavra diante de situações difíceis; a dignidade; a inte-

gridade de caráter diante do grupo evolutivo; a coragem evolutiva; a produtividade consciencial;  

a autenticidade na manifestação consciencial; a firmeza nos posicionamentos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o ato de não trair  

a confiança da equipe extrafísica de amparadores; a cumplicidade cosmoética entre amparador  

e amparando; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a hombridade para honrar o amparo 

funcional recebido; o bem-estar inconfundível promovido pela presença do amparador extrafísico. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o cumprimento do acordo firmado no Curso Intermissivo atuando si-

nergeticamente para a catalisação da proéxis grupal; o sinergismo dos revezamentos multiexis-

tenciais cosmoéticos. 

Principiologia: o princípio da evolução conjunta interassistencial; o princípio de juntos 

se ir mais longe; o princípio da amparabilidade inerente aos empreendimentos cosmoéticos;  

o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da hombridade evolutiva; o princípio da 

inseparabilidade grupocármica; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da descren-

ça (Descrenciologia). 

Codigologia: a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código 

grupal de Cosmoética (CGC) da equipe tarística multidimensional; o código de etiqueta parasso-

cial. 

Voluntariologia: o empenho no trabalho voluntário dentro das Instituições Consciencio-

cêntricas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos coordenando os trabalhos assisten-

ciais envolvendo sinergicamente equipin e equipex. 

Efeitologia: o efeito de se tornar consciência confiável multidimensionalmente. 

Ciclologia: o ciclo do autorrevezamento amparador extrafísico–amparando intrafísico. 

Enumerologia: o compromisso evolutivo; o respeito interconvivencial; a incorruptibili-

dade multidimensional; a autocoerência lúcida; a constância comportamental; a firmeza de cará-

ter; a hombridade nas ações. 

Binomiologia: o binômio minipeça-maximecanismo; o binômio incorruptibilidade auto-

pensênica–lealdade evolutiva. 

Interaciologia: a interação dignidade consciencial–lealdade cosmoética; a interação 

autonomia cosmoética–interdependência evolutiva; a interação sinceridade-confiança; a intera-

ção autoincorruptibilidade–pacificação íntima; a interação compromisso evolutivo–cumprimento 

da proéxis; a interação cosmovisão-megafoco; a interação atos-fatos-parafatos. 

Crescendologia: o crescendo cumplicidade–lealdade evolutiva. 

Trinomiologia: o trinômio programação existencial–lealdade evolutiva–compléxis. 

Polinomiologia: a atuação cosmoética pelo polinômio incorruptibilidade pensênica– 

–lealdade evolutiva–compléxis–moréxis; a anulação do compléxis pelo polinômio orgulho–cum-

plicidade anticosmoética–interprisão–melin. 

Antagonismologia: o antagonismo lealdade evolutiva / fidelidade baratrosférica; o an-

tagonismo confiança / traição; o antagonismo coragem evolutiva / pusilanimidade anticosmoéti-

ca; o antagonismo equipe / egão; o antagonismo autoposicionamento franco / silêncio omissivo; 

o antagonismo autocontrole do ego / descontrole do ego; o antagonismo agir prontamente / em-

purrar com a barriga. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da interassistencialidade. 

Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a maturoteca; a pen-

senoteca; a sincronoteca; a traforoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocosmoeticologia; a Autopensenologia; a Extrafisicologia;  

a Amparologia; a Intermissiologia; a Multidimensiologia; a Paraconviviologia; a Autodiscerni-

mentologia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Interconfianciologia; a Vinculologia;  

a Tenepessologia; a Automaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a conscin confiável; a conscin desleal; a conscin contraproducente;  

a pessoa sem palavra; a conscin honradora de compromissos. 
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Masculinologia: o homem de confiança; o homem leal; o homem correto; o homem sin-

cero; o intermissivista; o proexista; o tenepessista; o ofiexista. 

 

Femininologia: a mulher de confiança; a mulher leal; a mulher correta; a mulher since-

ra; a intermissivista; a proexista; a tenepessista; a ofiexista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens fidelis; o Homo sapiens 

gruppalis; o Homo sapiens confidens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens orthopen-

senicus; o Homo sapiens cohaerens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minilealdade evolutiva = a da conscin coerente aos propósitos egocármi-

cos assumidos no Curso Intermissivo; maxilealdade evolutiva = a da conscin coerente aos propó-

sitos grupocármicos assumidos no Curso Intermissivo; megalealdade evolutiva = a da conscin 

coerente aos propósitos holocármicos assumidos no Curso Intermissivo. 

 

Culturologia: a vivência da cultura da Interassistenciologia Parapsíquica Cosmoética. 

 

Desalinho. Tendo em vista a Autenganologia, eis, na ordem alfabética, 5 posturas não 

alinhadas à lealdade evolutiva: 

1.  Comparsaria: contribuir de modo autoconsciente através de ação, silêncio ou apoio 

para a realização de atos espúrios. 

2.  Credulidade: ser fiel à padrões, pessoas, crenças ou ideias nosográficas tornando-se 

anticosmoético em afirmações e julgamentos pessoais sem autoquestionamento. 

3.  Fanfarria: prometer, a torto e a direito, sem qualquer juízo crítico ou intenção em 

cumprir o prometido. 

4.  Subserviência: submeter-se à vontade de terceiros tão somente cumprindo ordens. 

5.  Teimosia: insistir em decisões, situações ou comportamentos sem autodiscernimento 

evolutivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a lealdade evolutiva, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Autocorreção:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Autorrespeito  multidimensional:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

05.  Bom-caráter:  Temperamentologia;  Homeostático. 

06.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07.  Confiança:  Confianciologia;  Homeostático. 

08.  Escrúpulo:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Interconfiança:  Interconfianciologia;  Homeostático. 

10.  Integridade  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Manutenção  dinâmica:  Constanciologia;  Homeostático. 

12.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Paramizade:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

14.  Seleção  consciencial:  Autocosmoeticologia;  Neutro. 

15.  Senso  de  parafiliação:  Amparologia;  Neutro. 
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A  AUTOCOMPREENSÃO  CATEGÓRICA  DA  EVOLUTIVIDADE  

CONSCIENCIAL  CONDUZ  A  CONSCIN  LÚCIDA  AO  PROPÓ-
SITO  ÍNTIMO  DE  MANTER  A  LEALDADE  EVOLUTIVA  COM  

AUTENTICIDADE  E  ATITUDES  COSMOÉTICAS  ARROJADAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende o propósito íntimo de manter a leal-

dade evolutiva? Desde quando? 

 
Bibliografía  Específica: 

 

1.  Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Málu Balona; revisoras Giselle Salles; Karina Thomaz;  

& Marcia Abrantes; revisoras técnicas Cristina Arakaki; Sandra Tornieri; & Solange Camargos; 188 p.; 8 caps.; 21  
E-mails; 1 entrevista; 49 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 3 websites; glos. 37 termos; 50 refs.; alf.; 21 x 14 

cm; br.; Instituto Internacional de Conscienciologia e Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2001; 

páginas 64, 66, 71, 73, 119 e 149. 
2.  Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;  

& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo-

tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 
glos. 12.576 megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cog-

nópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 229. 

 

A. S. A. 
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L E G A D O L O G I A    E N C I C L O P É D I C A  
( N E O E N C I C L O P E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Legadologia Enciclopédica é a especialidade conscienciológica aplicada 

aos estudos e pesquisas das repercussões evolutivas, seriexológicas, verponológicas, tarísticas  

e reurbanológicas da herança auto e gruporrevezamental resultante da escrita, revisão e publica-

ção de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra legado, é oriunda do idioma Latim, legatum, “donativo deixado 

em testamento”. Apareceu no Século XIII.   O termo enciclopédia vem do idioma Francês, ency-

clopédie, derivado do idioma Latim Tardio, encyclopaedia, e este do idioma Grego, egkuklopai-

déia, por egklúklios paidéia, “ensino circular, panorâmico”. Surgiu no Século XVIII. O elemento 

de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; 

tratamento sistemático de   tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência do legado enciclopédico. 2.  Estudo da herança enciclopedís-

tica. 3.  Legadologia Neoenciclopédica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo legado: auto-

legado; heterolegado; Legadologia; legante; legatária; legatário; legatório; prelegado; vice-

legado. 

Neologia. As 3 expressões compostas Legadologia Enciclopédica, Legadologia Enciclo-

pédica inicial e Legadologia Enciclopédica avançada são neologismos técnicos da Neoenciclope-

diologia. 

Antonimologia: 1.  Legadologia Iluminista. 2.  Legadologia Renascentista. 

Estrangeirismologia: o Verbetarium; o Tertuliarium; o Retrocognitarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Revezamentologia Tarística. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao 

tema:  

 1.  “Autoprevisão. A conscin intermissivista lúcida, daqui para a frente, no universo da 

Seriexologia, neste Planeta Terra, vai ressomar e identificar logo a obra-prima escrita, que 

deixou como legado, nesta dimensão, e redigir e publicar outra obra atualizando o seu antigo 

conteúdo interassistencial. Assim, no universo do autorado, você já terá um trabalho evolutivo, 

proexológico, a desempenhar na próxima existência humana na condição de líder interassis-

tencial”. 

2.  “Dotaciologia. A Conscienciologia está deixando o legado em prosa – a Enciclo-

pédia e as megagescons escritas –, e o legado em pedra – a Cognópolis, o Megálito, a Holoteca,  

o Tertuliarium, o Acoplamentarium. Assim, começam a surgir as realizações do voluntariado 

conscienciológico no Século XXI”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal enciclopédico; o holopensene da Enciclopediolo-

gia; o holopensene grupal da tares sem fronteiras; o materpensene das obras coletivas conscienci-

almente libertárias; a fôrma holopensênica favorável à produção enciclopédica tarística; o holo-

pensene bibliográfico; o holopensene das grandes enciclopédias; o materpensene do enciclopedis-

ta conscienciológico. 

 

Fatologia: a colheita enciclopédica; a Enciclopédia da Conscienciologia com centenas 

de coautores; o estudo do espólio conscienciográfico autorrevezador; as pesquisas sobre as reper-

cussões da Enciclopediologia Conscienciológica; os estudos do legado evolutivo da megagescon 
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da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o livro-holomemória 500 

Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; o cálculo cosmoético do autorrevezamento 

lúcido; a lucidez dos neoenciclopedistas ao doarem os direitos autorais; a temática homônima da 

9
a
 edição do Congraçamento das Instituições Conscienciocêntricas (ICs), em dezembro de 2015; 

o legado enciclopédico das verpons conscienciológicas; a auto e hetero-herança dos bens evoluti-

vos acumulados na ressoma; o completismo autoral grupal de natureza maxiproéxica; o legado 

cinemascópico da transmissão e gravação das tertúlias conscienciológicas; as defesas verbetográ-

ficas diárias no Curso de Longo Curso; a produção neoenciclopédica ininterrupta, sem prazo para 

finalizar a opus major dos intermissivistas; a Associação Internacional de Enciclopediologia 

Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); o Programa Verbetografia na condição de atrator de 

coautores e fomento do legado autocogniciológico; o estudo da linha de montagem mentalsomá-

tica dos verbetes; o ineditismo da modalidade de trabalho voluntário na produção enciclopédica;  

o estudo da História Mentalsomática da Humanidade registrada; as análises sobre o inventário do 

conhecimento integral; o autolegado enciclopédico verponológico; a função atratora da Enciclo-

pédia da Conscienciologia na África; o legado das Ciências da Evolutividade; o legado neoen-

ciclopédico estratégico da reurbanização extrafísica (reurbex) em curso no Século XXI; a solicita-

ção fraterna da Serenona Monja à efetivação de, no mínimo, 500 verbetógrafos coautores da enci-

clopédia da Ciência das Ciências. 

 

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

do percurso seriexológico dos intermissivistas enciclopedistas; a oportunidade em ressomas futu-

ras de acessar o corpus ideativo do paradigma consciencial; a estratégia conscienciográfica da re-

urbanização extrafísica (reurbex); o parafato de o neoverbetógrafo receber o bastão seriexológico 

de si mesmo em neoexistência; o parafato de o verbetógrafo veterano retomar o próprio trabalho 

em futura ressoma; o legado do corpus de conhecimentos multidimensionais da Conscienciologia; 

a estratégia conscienciografológica da reurbanização extrafísica (Pararreurbanologia). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo tarístico dos enciclopedistas conscienciológicos. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) de cada co-autor da mega-

gescon conscieciológica; o princípio da conservação holomnemônica dos patrimônios evolutivos. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC).  

Teoriologia: a teoria da Para-História; a teoria da seriéxis; a teoria da holomemória. 

Tecnologia: as técnicas da reurbex; as técnicas verbetográficas; a técnica do detalhis-

mo; a técnica da retrossenha pessoal. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico pró-legado neoenciclopédico; o vo-

luntariado da ENCYCLOSSAPIENS; o voluntariado do Tertuliarium no Centro de Altos Estudos 

da Conscienciologia (CEAEC); os voluntários revisores especializados no confor verbetográfico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o trio de 

laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Holociclo, Holoteca, Tertulia-

rium); o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológi-

co da Autopensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Maxi-

proexologia; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos 

Enciclopedistas da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos do coautorado verbetográfico nas futuras ressomas; os efeitos do 

legado autoral maxiproexológico; os efeitos da preparação dos vestígios tarísticos. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas do labor mentalsomático. 

Ciclologia: o ciclo verbetográfico multiexistencial; o ciclo autoverbetográfico; o ciclo 

ressoma-intermissão-dessoma; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Enumerologia: a neoideia; a proposta do título; o preenchimento da chapa; a revisão;  

a defesa no Tertuliarium; a inclusão enciclopédica; o autolegado multiexistencial. 
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Binomiologia: o binômio Legadologia-Autoradologia; o binômio enciclopedismo-pan-

cognição; o binômio espólio individual–espólio grupal. 

Interaciologia: a interação equipin-equipex; a interação dos aportes autorais pró-enci-

clopedismo; a interação CCCI–Enciclopédia da Conscienciologia. 

Crescendologia: o crescendo do legado tarístico.  

Trinomiologia: o trinômio verbete-livro-enciclopédia; o trinômio enciclopédia medie-

val–enciclopédia iluminista–neoenciclopédia conscienciológica. 

Polinomiologia: o polinômio vivenciar-refletir-escrever-debater. 

Antagonismologia: o antagonismo  superespecialismo / enciclopedismo; o antagonismo 

legado artístico / legado enciclopédico; o antagonismo interprisão / recomposição. 

Paradoxologia: o paradoxo da escassa produção autoral do intermissivista-voluntário- 

-pesquisador ativo da Conscienciologia. 

Politicologia: a política editorial da Enciclopédia da Conscienciologia; a consciencio-

cracia. 

Legislogia: a lei do retorno do autolegado conscienciográfico; a lei do maior esforço 

evolutivo. 

Filiologia: a enciclopediofilia; a bibliofilia; a leiturofilia; a gesconofilia; a neofilia;  

a gnosiofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a superação da grafofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome do autodesperdício. 

Maniologia: a mania de postergar a escrita enciclopédica para a próxima ressoma. 

Mitologia: o fim de todos os mitos irracionais. 

Holotecologia: a encicloteca; a seriexoteca; a cronoteca; a proexoteca; a evolucioteca;  

a experimentoteca; a reurbanoteca. 

Interdisciplinologia: a Legadologia Enciclopédica; a Neoenciclopediologia; a Autorre-

vezamentologia; a Gruporrevezamentologia; a Tudologia; a Cosmovisiologia; a Civilizaciologia; 

a Bibliologia; a Mentalsomatologia; a Pancogniciologia; a Seriexologia; a Holobiografologia;  

a Reurbexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o legatário; o autorrevezador; o verbetógrafo; o acoplamentista; o agen-

te retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivis-

ta; o cognopolita; o compasasgeiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; 

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o dupló-

logo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;  

o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ide-

ológico; 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 legatária; a autorrevezadora; a verbetógrafa; a acoplamentista; a agen-

te retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissi-

vista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciólo-

ga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a du-

plóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;  

a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente 

ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consci-

ente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens autohereditator; o Homo sapiens autorrevertor; o Homo 

sapiens reversator; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens holomaturologus; o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo sapiens taristicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Legadologia Enciclopédica inicial = o estudo da herança tarística autor-

revezamentológica da publicação pessoal de 10 verbetes na megagescon da CCCI; Legadologia 

Enciclopédica avançada = o estudo da herança tarística autorrevezamentológica da publicação de 

1.000 verbetes na megagescon da CCCI. 

 

Culturologia: a cultura enciclopédica; a cultura legadológica tarística. 

 

Valoração. Segundo a Axiologia, a Encyclopédie francesa do Século XVIII deixou lega-

do escrito significativo do Iluminismo, de importante valor histórico e sociológico aos pesquisa-

dores interessados nos movimentos intelectuais renovadores do Século das Luzes. A Enciclopédia 

da Conscienciologia, iniciada no Século XX e ainda obra aberta, em construção (Ano-base: 

2016), vem edificando auto e heterolegado de valor evolutivo inestimável, a ser aquilatado pelas 

futuras gerações de intermissivistas. 

 

Tipologia. Segundo a Legadologia Conscienciológica, eis, em ordem alfabética, 21 tipos 

de heranças existenciais homeostáticas, passíveis de serem autolegadas pelos intermissivistas, ao 

modo de colheita evolutiva em futuras ressomas: 

01.  Legado afetivo: o conjunto das amizades evolutivas e dos vínculos sadios. 

02.  Legado autorrevezamental: o conjunto dos bens evolutivos, cosmoéticos e tarís-

ticos. 

03.  Legado bibliográfico: o conjunto de livros da biblioteca pessoal e / ou institucional. 

04.  Legado cognitivo: o conjunto de ideias e frutos da cognição avançada. 

05.  Legado cosmoético: o conjunto de pensenes e ações cosmoéticas. 

06.  Legado docente: o conjunto das ações educativas e esclarecedoras. 

07.  Legado enciclopédico: o conjunto de verbetes na Enciclopédia da Consciencio-

logia. 

08.  Legado evolutivo: o conjunto dos bens pró-evolutivos de todos os tipos. 

09.  Legado exemplarista: o conjunto dos exemplos pessoais. 

10.  Legado fraternológico: o conjunto das ações fraternas e acolhedoras. 

11.  Legado grafopensênico: o conjunto das obras pessoais escritas. 

12.  Legado heurístico: o conjunto das invenções e ideias originais. 

13.  Legado holopensênico: o conjunto dos ortopensenes pessoais. 

14.  Legado intelectivo: o conjunto da obra intelectual útil. 

15.  Legado interassistencial: o conjunto da obra de interassistência efetuada. 

16.  Legado liderológico: o conjunto das vivências na condição de líder cosmoético. 

17.  Legado parapsíquico: o conjunto das vivências parapsíquicas úteis. 

18.  Legado tarístico: o conjunto da obra da tares realizada pela conscin. 

19.  Legado traforístico: o conjunto dos trafores e dos talentos pessoais. 

20.  Legado verponológico: o conjunto das verdades relativas de ponta. 

21.  Legado videográfico: o conjunto dos vídeos e áudios esclarecedores da conscin. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Legadologia Enciclopédica, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Auto-herança  parapsíquica:  Seriexologia;  Homeostático. 

02.  Autoinclusão  verbetográfica:  Autorrevezamentologia;  Homeostático.  

03.  Autorrevezamento  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

04.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Continuísmo  verbetográfico:  Ortografopensenologia;  Homeostático. 

06.  Contradança  evolutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

07.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 

08.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

09.  Enciclopedismo  reurbanológico:  Pararreurbanologia;  Homeostático. 

10.  Enciclopedismo  tarístico:  Neoenciclopediografologia;  Homeostático. 

11.  ENCYCLOSSAPIENS:  Enciclopediologia;  Homeostático. 

12.  Espólio  autorrevezador:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

13.  Expediente  neoenciclopediológico:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

14.  Interação  Paciologia-Enciclopediologia:  Reurbexologia;  Homeostático. 

15.  Senso  de  autocontinuidade  multiexistencial:  Seriexologia;  Neutro. 

  

O  INTERMISSIVISTA,  AUTOR  DE  VERBETES,  VAI  REEN- 
CONTRAR  A  PRÓPRIA  LEGADOLOGIA  ENCICLOPÉDICA 

NAS  FUTURAS  RESSOMAS,  RETOMANDO  E  AMPLIANDO 
A  AUTO-HERANÇA  CONSCIENCIOGRÁFICA  TARÍSTICA.   

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem preparando o próprio legado verbetográfico 

autorrevezamentológico? Considera realizar a colheita enciclopédica em futuras ressomas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do 

Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 

websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 876 a 878. 
2.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

227 e 550. 

3.  Idem; Org.; 500 Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; apres. e coord geral. Dulce Daou;  
& Rosa Nader; concepção do projeto Cida Nicolau; coord. do projeto Eliana Manfroi; & Miriam Kunz; revisores da Ency-

clossapiens; 602 p.; 25 E-mails; 25 endereços; 501 fotos; 501 minibiografias; 500 siglas; 1 tab.; 28,5 x 21,5 x 3,5 cm; 

enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 25 a 594. 

 

E. M. M. 
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L E G I S L A D O R    E V O L U T I V O  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O legislador evolutivo é a conscin, homem ou mulher, lúcida quanto à inte-

ligência evolutiva (IE), capaz de decidir os impasses do próprio destino, presente e futuro, com  

a superioridade dos princípios cosmoéticos (Cosmoeticologia) prioritários do autodiscernimento 

do mentalsoma (Mentalsomatologia) sobre as reações instintuais do psicossoma (Psicossomatolo-

gia), no momento evolutivo, egológico, grupocarmológico e policarmológico (Holocarmologia). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo legislador deriva do idioma Latim, legislator, “quem estabelece  

e prop e leis”. Apareceu no Século XVI. A palavra evolutivo provém do idioma Francês, evolutif, 

de évolution, e esta do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer  de desenrolar”. Surgiu em 

1873. 

Sinonimologia: 1.  Legislista evolutivo. 2.  Jurisconsulto autevolutivo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo legislação: 

legiferar; legífero; legislada; legislado; legislador; legisladora; legislar; legislativa; legislativo; 

legislatório; legislatura; legislável; legislista; legislorreia; legisperito; legista. 

Neologia. As 3 expressões compostas legislador evolutivo, legislador evolutivo inversor 

e legislador evolutivo reciclante são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Legislador humano. 2.  Jurisconsulto humano. 

Estrangeirismologia: a conscin top model; a remarkable person; o strong profile cos-

moético; o honors student; o detentor da pole position evolutiva; a untroubled mind; o link reite-

rado com a extraphysical hometown; o evolutionary lawmaking. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da parapercuciência autevolutiva. 

Filosofia. A fundamentação legislativa do trinômio holofilosófico Cosmoética-Universa-

lismo-Megafraternismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal predisposto à extrafisicalidade; os cosmopensenes; 

a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os 

parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; a pensenização parajurídica; a cosmovisão multidi-

mensional e seriexológica. 

 

Fatologia: as instâncias legislativas; a hierarquia das leis; o primado das leis evolutivas. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; as diversas parajurisdições; a medida interplanetária; a parajuris-

prudência poliplanetária orientando as decisões magnas; as leis supremas do Cosmos ampliadas 

pelos Serenões e Consciexes Livres. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoridade cosmoética–força presencial; o sinergismo 

cosmoético Teaticologia-Verbaciologia; a busca de sinergismos otimizadores e potencializadores 

do rendimento proexológico. 

Principiologia: o principium prioritarius; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio dos fatos corroborarem os argumentos; o princípio da verbação teática pelo qual so-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13832 

mente o ato anterior ratifica a fala ou a comunicação; o princípio da descrença a partir do auto-

parapsiquismo; os princípios parapsíquicos de recuperação dos cons magnos pessoais na área 

da Parapercepciologia; o princípio do corpo objetivo; o princípio do paracorpo do autodiscerni-

mento; o princípio básico da maxifraternidade; o princípio do Maximecanismo Multidimensional 

Interassistencial; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); os princípios da Paradireito-

logia. 

Codigologia: a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado;  

a cooperação pessoal na teática do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da Pensenologia; a teoria  

e a prática do autodidatismo permanente. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas argumenta-

tivas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da tares; a técnica da confutação; a técnica da De-

batologia; a técnica da dialética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a autotecnicidade mental-

somática veterana; as técnicas de movimentação bioenergética; a técnica dos 20 EVs diários;  

a técnica de identificação das sinaléticas parapsíquicas pessoais; as técnicas projetivas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Cos-

moeticologia; o laboratório conscienciológico básico das técnicas projetivas; o laboratório cons-

cienciológico da Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Convivio-

logia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos 

Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o po-

der legislativo planetário do Colégio Invisível dos Serenões; o poder legislativo cósmico do Colé-

gio Invisível das CLs. 

Efeitologia: os efeitos do taquipsiquismo no acesso lexical rápido e exato no momento 

da comunicação oral; o efeito dos dicionários paracerebrais do amparador na comunicação com 

os amparandos; o efeito da retilinearidade autopensênica na teática cosmoética no nível de am-

parabilidade; os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial; o efeito tarístico da exem-

plificação da interassistencialidade cosmoética; os efeitos omnicatalíticos dos poderes conscien-

ciais em ação; os efeitos potencializadores da consciência crítica; os efeitos das lições transcen-

dentes do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático. 

Neossinapsologia: as neossinapses transcendentes derivadas das paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo legislativo formulação-promulgação-aplicação. 

Binomiologia: o binômio autocriticidade sincera–autoincorruptibilidade; o binômio 

apresentação do projeto–realização da obra; o binômio bastidores-ribalta; o binômio cérebro- 

-paracérebro; o binômio paramicrochip–ponteiro consciencial; o binômio discrição intrafísica– 

–superexposição extrafísica; o binômio identidade civil–identidade extra. 

Interaciologia: a interação neoverpon-Paratécnica; a interação Tecnologia Convencio-

nal–Paratecnologia Inortodoxa; a interação polimatia-autoparapercepção; a interação auto-

cognição-parapsicoteca; a interação Genética-Paragenética; a interação verbação-anticonflituo-

sidade; a interação autoverbação-autodesassedialidade; a interação aportes existenciais–diretri-

zes da autoproéxis; a interação retrocognição-cosmovisão; a interação ofício de legislar–ofício 

de reeducar. 

Crescendologia: o crescendo da Holofilosofia ao neoparadigma consciencial; o cres-

cendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo do parti-

cular ao geral; o crescendo do simples ao composto; o crescendo da tacon à tares; o crescendo 

do intrafísico ao extrafísico; o crescendo nitidez pensênica–lucidez consciencial–transparência 

energosférica; o crescendo transcendente tenepes-ofiex; o crescendo Direito-Paradireito; o cres-

cendo multidimensional de aquisições cognitivas necessárias à identificação e compreensão das 

leis da evolução consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio visibilidade-confiabilidade-transparência; o trinômio objeti-

vidade-explicitação-transparência; o trinômio reputação-credibilidade-transparência; o trinômio 
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coerência-sinceridade-transparência; o trinômio incorrupção-autenticidade-transparência; o tri-

nômio leis-normas-princípios. 

Polinomiologia: o polinômio comunicativo clareza-exatidão-compreensibilidade-trans-

parência. 

Antagonismologia: o antagonismo autolucidez multidimensional / obnubilação eletro-

nótica; o antagonismo transparência científica / obscuridade religiosa; o antagonismo livre arbí-

trio / determinismo. 

Politicologia: a parapsicocracia; a lucidocracia; a pacienciocracia; a cosmocracia;  

a cosmoeticocracia; a meritocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei do devenir; a lei do movimento ininterrupto; a lei do transformismo;  

a lei da seriéxis; a lei da impermanência; a lei da obsolescência; a lei do maior esforço evolutivo 

na manutenção da autocoerência; a lei da transparência pública no combate à corrupção; a lei 

da causação cosmoética; o empenho na descoberta das leis evolutivas incognoscíveis no atual pa-

tamar evolutivo na Terra. 

Filiologia: a teaticofilia; a praticofilia; a verbaciofilia; a evoluciofilia; a cienciofilia;  

a priorofilia; a coerenciofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a mentalsomatoteca; a pensenoteca; a egoteca; a cos-

moeticoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Intrafisicologia; a Interassistenciologia;  

a Parapercepciologia; a Multidimensiologia; a Autopriorologia; a Homeostaticologia; a Tenepes-

sologia; a Ofiexologia; a Semiconsciexologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o legislador evolutivo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o am-

parador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;  

o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciôme-

tra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;  

o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o 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 magistrado; o educador social. 

 

Femininologia: a legisladora evolutiva; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a am-

paradora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;  

a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; 

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a 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 magistrada; a educadora social. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Ho-

mo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sa-

piens determinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens ener-

gossomaticus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens 

tenepessista; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens 

paraproxemicus; o Homo sapiens invulgaris; o Homo sapiens singularis. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: legislador evolutivo inversor = a conscin, homem ou mulher, lúcida 

quanto à inteligência evolutiva, decidindo os impasses do próprio destino, presente e futuro, com  

a superioridade dos princípios cosmoéticos prioritários do autodiscernimento do mentalsoma so-

bre as reações instintuais do psicossoma, no momento evolutivo, egológico, grupocarmológico  

e policarmológico, ainda na fase da juventude; legislador evolutivo reciclante = a conscin, ho-

mem ou mulher, lúcida quanto à inteligência evolutiva, decidindo os impasses do próprio destino, 

presente e futuro, com a superioridade dos princípios cosmoéticos prioritários do autodiscerni-

mento do mentalsoma sobre as reações instintuais do psicossoma, no momento evolutivo, egoló-

gico, grupocarmológico e policarmológico, na fase da maturidade humana. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Homeostaticologia; a cultura jurídica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o legislador evolutivo, indicados para a expansão das 

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

01.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

02.  Atitude  parapsíquica  passiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

03.  Autodidatismo  parapsíquico:  Autodidaticologia;  Neutro. 

04.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

05.  Autoparapsiquismo  avançado:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

06.  Conotação  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

07.  Conscin  transcendente:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Epicon  lúcido:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Interleitura  parapsicosférica:  Energossomatologia;  Neutro. 

10.  Legislogia:  Direitologia;  Homeostático. 

11.  Lei  suprema:  Politicologia;  Homeostático. 

12.  Manifestação  parapsíquica:  Parafenomenologia;  Neutro. 

13.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Reeducação  social:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN  MOSTRA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  AO  DE-
CIDIR  OS  IMPASSES  DO  DESTINO  COM  A  SUPERIORIDA-
DE  COSMOÉTICA,  AUTODISCERNIDORA,  DO  MENTALSO- 
MA  SOBRE  AS  REAÇÕES  INSTINTUAIS  DO  PSICOSSOMA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se considera legislador evolutivo eficiente? Por 

qual razão? 
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L E G I S L O G I A  
( D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Legislogia é a Ciência aplicada aos estudos específicos, técnicos e pes-

quisas da compilação sistemática das leis fundamentais, em geral, capazes de embasar as manifes-

tações pensênicas sofisticadas das consciências vivendo e evoluindo em comunidades, Socins  

e Sociexes. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo legislação vem do idioma Latim, legislatio, “estabelecimento da 

lei”  e este de lex, légis, “lei; obrigação civil escrita e promulgada”. Surgiu no Século XVIII.  

O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ci ncia; Arte; tratado; exposi-

ção cabal; tratamento sistemático de   tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência das Leis. 2.  Ciência dos Ditames Legais. 3.  Ciência Jurídi-

ca. 4.  Jurisprudência. 5.  Estatuto legal. 6.  Compêndio de leis. 7.  Código de leis. 8.  Principiolo-

gia Social. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo lei: legal; 

legalidade; legalismo; legalista; legalística; legalístico; legalitária; legalitário; legalização; le-

galizada; legalizado; legalizar; legislação; legislada; legislado; legislador; legisladora; legislar; 

legislativa; legislativo; legislatório; legislatura; legislável; legisperito; legista; megalei. 

Neologia. O vocábulo Legislogia e as duas expressões compostas Legislogia Individual 

e Legislogia Coletiva são neologismos técnicos da Direitologia. 

Antonimologia: 1.  Ilegalidade. 2.  Anomia. 3.  Anarquismo. 4.  Marginália. 5.  Desgo-

verno. 6.  Terra sem lei. 

Estrangeirismologia: o corpus jurídico; o code of professional conduct; a rule of law;  

o polinômio do Direito equality-fairness-liberty-justice; a Déclaration des Droits de l’Homme et 

du Citoyen; a Universal Declaration of Human Rights (UDHR); a magna carta; o cyrus cylinder. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autodiscernimentologia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – As leis go-

vernam. 

Seciologia. No âmbito da Lexicografia, a Legislogia é Seção, variável ou eventual, com-

ponente da Divisão Detalhismo, dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento; os ortopensenes; a ortopen-

senidade. 

 

Fatologia: as leis; as leis jurídicas; o império da lei; a autocompreensão das leis da 

Socin; as leis pessoais do indivíduo lúcido; os procedimentos avançados da Etologia Cosmoética; 

as bases de procedimento da conscin mais evoluída; o primado dos princípios da evolução cons-

ciencial; o Igualitarismo; o Liberalismo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as leis do Paradi-

reito; a autocompreensão das leis das Sociexes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); os princípios do Paradirei-

to; os princípios do Estado Mundial. 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica da autodecisão. 

Enumerologia: o jurista; o jurisconsulto; o júri; a juridicidade; a jurisprudência; a juris-

perícia; a jurisdição. 

Binomiologia: o binômio serenidade-benignidade. 

Interaciologia: a interação CPC-CEV. 

Trinomiologia: o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva. 

Polinomiologia: o polinômio leis-direitos-deveres-cidadania. 

Antagonismologia: o antagonismo sabedoria / tolice; o antagonismo leis-cumprimento- 

-absolvição / leis-descumprimento-punição. 

Politicologia: a democracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a oclocracia; a me-

ritocracia. 

Legislogia: a Cosmologia como a Ciência das leis gerais do mundo físico; a Lógica co-

mo sendo a Ciência das leis ideais do pensamento; a Cosmoeticologia como a Ciência das leis 

diretoras das ações conscienciais; a Nomologia como a Ciência da legislação; as 14 leis racionais 

da proéxis. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Fobiologia: a legisfobia; a jurisfobia. 

Sindromologia: a síndrome da ilegalidade. 

Holotecologia: a juridicoteca; a intelectoteca; a experimentoteca; a proexoteca; a peda-

gogoteca; a pensenoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Legislogia; a Direitologia; a Paradireitologia; a Paradiplomacia; 

a Holofilosofia; a Cosmoeticologia; a Parapoliticologia; a Sociologia; a Sociometria; a Principio-

logia Social. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação. 

 

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

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

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

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

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

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens legislogus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo 

sapiens paradireitologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens cosmoethicus;  

o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens evolutiologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Legislogia Individual = a Ciência das Leis Pessoais criadas pela própria 

consciência para viver evolutivamente; Legislogia Coletiva = a Ciência das Leis Sociais criadas 

pela Socin a favor de todos os cidadãos e cidadãs. 

 

Culturologia: a cultura da ilegalidade; a cultura da autonomia cosmoética. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Direitologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25 catego-

rias de leis, em geral, evoluídas e regressivas, analisadas nas pesquisas teáticas da Consciencio-

logia: 

01. Lei da constância somática. 

02. Lei da Economia da projetabilidade. 

03. Lei da generalização da experiência: a replicabilidade dos resultados experi-

mentais. 

04. Lei da imigração. 

05. Lei (princípio) da inseparabilidade grupocármica: a força dos vínculos holossomá-

ticos multimilenares entre as consciências. 

06. Lei da interdependência consciencial: o princípio do “ninguém evolui sozinho”. 

07. Lei da jângal: a lei do mais forte. 

08. Lei da pena de morte: a falta da inteligência evolutiva (IE) da Socin Belicista. 

09. Lei da selva noturna: o vale-tudo dos predadores. 

10. Lei da sincronicidade. 

11. Lei da sobrevivência intrafísica: a primeira lei natural da preservação do soma. 

12. Lei das probabilidades. 

13. Lei da vida biológica: o ciclo nascer-crescer-morrer do corpo biológico. 

14. Lei de ação e reação: as interações da Interprisiologia. 

15. Lei de causa e efeito. 

16. Lei de Gérson: a falácia das pseudovantagens temporais. 

17. Lei de Murphy: os acidentes de percurso da Assediologia. 

18. Lei patológica de talião: a míope lei do troco. 

19. Lei do maior esforço: a ultrapassagem do leito dos rios. 

20. Lei do menor esforço: a lei da menor resistência mantenedora da mesmice. 

21. Lei do retorno: a espiral evolutiva das consciências. 

22. Lei ignorada: as lacunas do autodiscernimento. 

23. Lei natural. 

24. Lei penal. 

25. Lei seca: a contenção dos efeitos trágicos do Alcoolismo no trânsito. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

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

01.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Código  consagrado:  Autorrecexologia;  Neutro. 

04.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

08.  Holofilosofia:  Holomaturologia;  Homeostático. 
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09.  Lei  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Principiologia:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

 

A  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA  SEMPRE  CONCEBE  O  CORPO  

ESPECÍFICO,  PESSOAL,  DE  LEIS  TEÁTICAS  EVOLUÍDAS 
A  FIM  DE  PAUTAR  AS  MANIFESTAÇÕES  E  ERRAR  ME-
NOS  NO  CONVÍVIO  ENTRE  CONSCINS  E  CONSCIEXES. 

 

Questionologia. Com qual idade intrafísica você, leitor ou leitora, concebeu o próprio 

conjunto de leis para viver melhor? Você reformula para melhor, de quando em quando, o con-

junto de leis pessoais? 
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L E I    D A    G E N E R A L I Z A Ç Ã O    D A    E X P E R I Ê N C I A  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A lei da generalização da experiência é a norma, ordem, preceito, prescri-

ção, regimento, regra ou regulamentação, mediante a qual toda conquista obtida por alguma cons-

ciência é acessível também a qualquer outra, no continuum evolutivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo lei vem do idioma Latim, lex, “rito; lei; obrigação civil escrita  

e promulgada”. Apareceu no Século XI. O vocábulo generalização procede também do idioma 

Latim, generalis, “geral; relativo a classe ou genero”  sob influ ncia do idioma Franc s  genera-

liser. Surgiu no Século XIX. A palavra experiência deriva do mesmo idioma Latim, experientia, 

“prova; ensaio; tentativa; prática; destreza; habilidade; experi ncia”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Preceito da generalização da experiência. 2.  Regra da generalização 

da experiência. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo generalizar: 

generalização; generalizada; generalizado; generalizador; generalizadora; generalizante; gene-

ralizável; megageneralização; minigeneralização; pseudogeneralização.  

Neologia. As duas expressões compostas lei básica da generalização da experiência  

e lei avançada da generalização da experiência são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Predição da inalcançabilidade da experiência. 2.  Lei do menor es-

forço. 

Estrangeirismologia: o valor do lifetime; a major performance evolutiva; o ad infinitum 

evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à megacognição multidimensional. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, dispostas em ordem alfabética, pertinentes ao 

tema: 

1.  “Espelhos. As autocognições da sua consciência se refletem sobre a cognição das 

outras consciências, e as heterocognições destas se refletem sobre a sua consciência, ao modo de 

espelhos mentaissomáticos. O ato contínuo da convivialidade é a união do autoconhecimento com 

o heteroconhecimento também contínua”. 

2.  “Megafisiologia. A simetria superior nasce da assimetria primária. A afinidade supe-

rior nasce da desafinidade primária. A evolução superior nasce da involução primária. Assim fun-

ciona a Megafisiologia do Cosmos”.  

3.  “Poder. Somos o Cosmos. Em tese, tudo realizado pelo Cosmos pode ser factível  

à consciência, na dependência do nível evolutivo”. 

 

Filosofia. O rumo evolutivo prioritário alicerçado no trinômio holofilosófico Cosmoeti-

cologia-Universalismologia-Megafraternismologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocriticidade evolutiva; o holopensene pesso-

al da autopesquisa; os cognopensenes; a cognopensenidade; o modelo organizador de pensenizar; 

a higiene autopensênica; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; a linearidade pensê-

nica; o holopensene pessoal dentro do holopensene grupal. 

 

Fatologia: a replicabilidade da experiência; o trânsito consciencial pela emulação cons-

trutiva; a norma motivacional impelindo a neopatamares evolutivos; a prescrição da imitação evo-

lutiva; os marcos evolutivos; a Escala Evolutiva das Consciências; os fatos autopersuasivos;  
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a eliminação de retrocessos; a meta evolutiva comum; as rotas proexológicas; as autexperimenta-

ções inevitáveis; o método da reciclagem integrada; a autoconfiança; a autorganização; as auto-

conquistas evolutivas a partir dos autesforços; a sucessão de completismos existenciais; a regra do 

avanço paulatino de autoconquistas no périplo evolutivo; o senso de autorresponsabilidade evolu-

tiva com os princípios conscienciais e demais consciências; o inacabamento permanente da vida 

consciencial; a perfectibilidade consciencial; a assimetria convergindo à simetria, entre consciên-

cias; o modelo evolutivo maximizante caracterizado pelo Serenão. 

 

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

cósmica; o extrapolacionismo parapsíquico; a cognição parafactual; o paradireito de evoluir asse-

gurado a conscins e consciexes; o paradever cosmoético; a interassistencialidade enquanto norma 

evolutiva especular entre assistido, assistente e amparador extrafísico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Priorologia-Motivaciologia; o sinergismo autocrítica-

-heterocrítica; o sinergismo intencionalidade cosmoética–autodiscernimento evolutivo; o siner-

gismo compreensibilidade-evolutividade; o sinergismo autocognição-autoparapsiquismo; o si-

nergismo abertismo consciencial–autoconscienciometria; o sinergismo razão-experiência.  

Principiologia: o princípio de todos serem capazes de alcançar o patamar evolutivo 

conquistado pelo menos por única consciência; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio da complexidade consciencial; o princípio da evolução infinita; o princípio de nin-

guém evoluir sozinho; o princípio da autorreeducação evolutiva; o princípio da descrença (PD).  

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando ortoprioridades; a obser-

vância do auto e heterexemplarismo enquanto alínea do código grupal de Cosmoética (CGC) . 

Teoriologia: a teoria do espelhamento interconsciencial; a teoria da consciência polié-

drica; a teoria dos múltiplos egos; a teoria da espiral evolutiva, consciencial, inarredável e infi-

nita; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da autocoerência; a teoria das últimas con-

sequências cosmoéticas.  

Tecnologia: a técnica de observar consciências mais evoluídas para perceber as pró-

prias limitações; a técnica do autencantoamento cosmoético; a técnica da recuperação dos me-

gacons; a técnica da tomada de decisão pelo autodiscernimento; a técnica do autenfrentamento; 

a técnica do Conscienciograma; a técnica da autorreflexão de 5 horas.  

Voluntariologia: os voluntários e paravoluntários tarísticos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório 

conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Autopenseno-

logia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da 

Recexologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico 

da Autorganizaciologia.  

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito motivacional da convicção íntima de ser possível alcançar patama-

res evolutivos superiores já demarcados; o efeito dos neurônios-espelho na evolutividade consci-

encial; o efeito da lei da generalização da experiência na potencialização evolutiva dos seres do 

Cosmos; a evolução enquanto efeito do acúmulo de experiências dinamizado pelo extrapolacio-

nismo; o efeito do espelhamento entre intrafísico e extrafísico; a evitação dos efeitos regressivos 

dos exemplares patológicos existentes na Sociedade Intrafísica; o efeito da autodeterminação 

consciencial na tomada das rédeas do próprio destino evolutivo.  

Neossinapsologia: o autesforço para a conquista de neopatamar evolutivo gerando neos-

sinapses autorganizativas; as paraneossinapses das causas e efeitos autovivenciais. 

Ciclologia: o ciclo centrípeto experiência-aprendizado; o ciclo descarte dos resquícios–

–aceleração sadia da História Pessoal; o ciclo evolutivo recéxis-recin. 

Enumerologia: os princípios evolutivos; as técnicas evolutivas; os códigos evolutivos; 

os ciclos evolutivos; os crescendos evolutivos; as políticas evolutivas; as leis evolutivas. 
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Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio abertismo-flexibilidade 

autocognitivos; o binômio realidade-idealização; o binômio vontade-realização; o binômio inteli-

gência evolutiva–autorreciclagens; o binômio lógica-racionalidade aplicado ao desenvolvimento 

da maturidade consciencial; o binômio sustentabilidade energética–refratariedade cosmoética.  

Interaciologia: a remoção da interação impaciência-egoísmo; a interação coerência in-

trafísica–coerência extrafísica; a interação flexibilidade-firmeza. 

Crescendologia: o crescendo cosmovisiológico das autoconvicções na autevolução;  

a consolidação do holopensene desassediado pelo crescendo autodepuração intraconsciencial– 

–autodepuração extraconsciencial. 

Trinomiologia: o trinômio investigação-teorização-experimentação; o trinômio experi-

ências intrafísicas–experiências projetivas–experiências intermissivas; a eliminação do trinômio 

ciúme-inveja-competição; a vivência lúcida para o trinômio empatia-sociabilidade-imitação. 

Polinomiologia: o polinômio Evoluciologia-Interassistenciologia-Cosmoeticologia-Au-

topriorologia. 

Antagonismologia: o antagonismo generalização dos achados pesquisísticos / lei da ge-

neralização da experiência; o antagonismo referencial a maior / referencial a menor; o antago-

nismo acrescentamento evolutivo / encolhimento regressivo; o antagonismo imitação evolutiva  

/ gurulatria; o antagonismo persistência / teimosia; o antagonismo novas oportunidades / velhos 

interesses; o antagonismo competição evolutiva, sadia, consigo mesmo / competição evolutiva, 

doentia, com outra consciência.  

Paradoxologia: o paradoxo da insatisfação evolutiva. 

Politicologia: a democracia; a experimentocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; 

a paradireitocracia; a ortomimeticocracia; a evoluciocracia.  

Legislogia: a lei da generalização da experiência; a lei do contágio; a lei do maior es-

forço evolutivo; a lei do livre arbítrio; a lei da inevitabilidade evolutiva. 

Filiologia: a evoluciofilia; a priorofilia; a decidofilia; a recexofilia; a recinofilia; a grega-

riofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a superação da autoconscienciometrofobia; o descarte da priorofobia. 

Sindromologia: a negação da síndrome de Gabriela. 

Mitologia: a mitoclastia inerente à autocognição. 

Holotecologia: a volicioteca; a experimentoteca; a criticoteca; a cognoteca; a conscien-

ciometroteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca.  

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Experimentologia; a Pesquisologia; a Holomne-

monicologia; a Reeducaciologia; a Priorologia; a Intencionologia; a Cogniciologia; a Cosmovisi-

ologia; a Maximologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia.  

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: as conscins-referências; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertulia-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens experimentator; o Homo 

sapiens attentus; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens referens; o Homo sapiens megafo-

cus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens orthopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: lei básica da generalização da experiência = o preceito de qualquer 

conquista evolutiva intrafísica de única conscin poder ser alcançada por todas as consciências 

ressomadas, ao modo da desperticidade; lei avançada da generalização da experiência = o pre-

ceito de qualquer conquista extrafísica de única consciência poder ser alcançada por todas as 

consciexes, ao modo da condição de Consciex Livre (CL). 

 

Culturologia: as referências culturais; a cultura das vivências evolutivas. 

 

Motivaciologia. Mediante os subsídios disponíveis na Enciclopediologia Consciencioló-

gica, cabe à conscin lúcida interessada na teática da autevolução tornar-se autexperimentadora 

das verdades relativas de ponta (verpons) ínsitas nos verbetes, bastando a automotivação para al-

cançar os mesmos êxitos obtidos por outrem, conforme a lei da generalização da experiência. 

Amparabilidade. Sob o aspecto da Multidimensiologia, a conscin conquista reforço dos 

amparadores extrafísicos quando intenciona galgar neopatamares evolutivos para qualificar a as-

sistência aos demais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a lei da generalização da experiência, indicados para  

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

interessados: 

01.  Apetite  insaciável:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

02.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Educação  infinita:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

04.  Equilíbrio  dinâmico:  Paramatematicologia;  Neutro. 

05.  Evolutividade  planejada:  Evoluciologia;  Homeostático.  

06.  Generalização:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

07.  Imitação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Imperfectividade:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

09.  Megaconvergência  intraconsciencial:  Serenologia;  Homeostático. 

10.  Modelo  contíguo:  Autevoluciologia;  Neutro. 

11.  Musa  científica:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Sinalizador  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Ultimidade:  Holofilosofia;  Homeostático. 

14.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Vivência  referencial:  Experimentologia;  Neutro. 
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A  LEI  DA  GENERALIZAÇÃO  DA  EXPERIÊNCIA  DEIXA  CLA-
RA  A  AUTORRESPONSABILIDADE  DA  CONSCIÊNCIA,  NÃO  

SÓ  QUANTO  À  PRÓPRIA  EVOLUÇÃO,  MAS  TAMBÉM  COM 

O  PARADEVER  DE  TORNAR-SE  MARCO  DE  REFERÊNCIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, analisando a própria trajetória evolutiva, admite 

ter autovivenciado a lei da generalização da experiência nesta vida intrafísica? De modo consci-

ente ou inconsciente? Utilizando-se de referencial regressivo (inferior), mimético (igual) ou 

acrescentador (superior)? 

 
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 lexico-

gráficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 629, 
1.042 e 1.318. 

 

R. N. 
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L E I    D A    P R O É X I S  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A lei da proéxis é o estatuto evolutivo, cosmoético, holocármico e da Para-

direitologia, alcançando todo princípio consciencial, ao atingir determinado patamar de autocons-

ciencialidade e inteligência evolutiva (IE), e determinando os detalhes do fluxo pessoal das pro-

gramações existenciais ou das vidas intrafísicas e intermissivas na estrutura da seriexialidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo lei vem do idioma Latim, lex, “rito; lei; obrigação civil escrita  

e promulgada”. Apareceu no Século XI. O vocábulo programação procede também do idioma 

Latim, programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”  e este do idioma Grego  prógramma, 

“ordem do dia; inscrição”. Surgiu no Século XX. A palavra existencial provém do mesmo idioma 

Latim, existentialis. Apareceu em 1898. 

Sinonimologia: 01.  Princípio da proéxis. 02.  Diretriz da proéxis. 03.  Premissa da 

proéxis. 04.  Regulamento da proéxis. 05.  Regra da proéxis. 06.  Estatuto da proéxis. 07.  Postu-

lado da proéxis. 08.  Proposição da proéxis. 09.  Norma da proéxis. 10.  Teoria da proéxis. 

Neologia. As 3 expressões compostas lei da proéxis, lei da proéxis básica e lei da 

proéxis avançada são neologismos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Antiproexologia. 2.  Vida humana sem proéxis. 3.  Existência robo-

tizada. 4.  Proexofobia. 5.  Lei do retorno. 6.  Lei do determinismo. 7.  Princípio de causa e efeito. 

Estrangeirismologia: o Proexarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às retrocognições. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da proexidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o completismo existencial (compléxis); a planilha evolutiva; o proexograma; 

o Manual da Proéxis; a Associação Internacional da Programação Existencial (APEX); a Legís-

tica como a Arte de fazer leis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da programação existencial; o princípio da inseparabilidade 

grupocármica. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade; a Paratecnologia da macrossomaticidade;  

a Paratecnologia do paramicrochip; a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica do vín-

culo consciencial. 

Voluntariologia: a técnica do voluntariado da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório proexológico da proéxis. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Binomiologia: o binômio lei do retorno–lei da Ressomática. 

Interaciologia: a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis; a interação 

câmara de reflexão–dinâmica operativa; a interação Grupocarmologia-maxiproéxis; a interação 

culminante proéxis-compléxis. 

Trinomiologia: o trinômio maxiproéxis-maxidissidência-maximoréxis. 
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Antagonismologia: o antagonismo conscin com proéxis / conscin sem proéxis; o  anta-

gonismo antiproéxis / extraproéxis. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a democracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei da proéxis; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a proexofilia. 

Sindromologia: a síndrome da bússola consciencial danificada. 

Holotecologia: a proexoteca; a somatoteca; a evolucioteca; a metodoteca; a prioroteca; 

a cosmoeticoteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Somatologia; 

a Autexperimentologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Autopriorologia; a Seriexo-

logia; a Parageneticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação. 

 

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

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

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

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

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

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; 

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens conscientiologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens completista; o Homo sa-

piens semperaprendens; o Homo sapiens autoperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: lei da proéxis básica = o estatuto evolutivo dos recebimentos e das retri-

buições dos instrumentos evolutivos pessoais; lei da proéxis avançada = o estatuto evolutivo dos 

detalhes do mecanismo grupocármico atuante sobre a maxiproéxis. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Legislogia, as premissas ou princípios essenciais das progra-

mações de vida das consciências mais lúcidas, na Terra, obedecem a diretrizes lógicas e justas 

passíveis de serem caracterizadas como sendo as leis racionais da proéxis, por exemplo, estas 14 

listadas em ordem alfabética: 
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01.  Adaptabilidade. A programação existencial é adaptável ou mutável, suscetível de 

renovações ou ampliações, conforme a complexidade do desenvolvimento e a extensão do univer-

so consciencial ou intrafísico envolvendo as tarefas evolutivas. Evolução consciencial significa 

mutabilidade e renovação. 

02.  Assistencialidade. O executor da proéxis é a primeira consciência a ser assistida ou 

beneficiada. Qualquer proéxis advinda de evoluciólogo, ou orientador evolutivo, constitui empre-

endimento evolutivo prioritário para a própria consciência. 

03.  Compatibilidade. Toda programação existencial é compatível com o temperamento 

da consciência e adequada ao nível evolutivo da bagagem pessoal, multimilenar, multiexistencial, 

de experiências pessoais. 

04.  Consciencialidade. O nível de consciencialidade, o saldo holocármico ou a ficha 

evolutiva da consciex determinam o patamar de lucidez quanto às diretrizes da autoprogramação 

existencial na condição de conscin. 

05.  Cosmoeticidade. Toda programação existencial é fundamentalmente cosmoética 

quanto às premissas, fins e condições de grupalidade. As orientações advindas de evoluciólogo 

são essencialmente maduras, ideais e cosmoéticas. 

06.  Egocarmalidade. Mesmo assentada dentro da policarmalidade, toda proéxis atende 

primeiramente à egocarmalidade da consciência. 

07.  Evolutividade. A proéxis depende do nível evolutivo ou mérito pessoal da consciex. 

Evidentemente, nem todas as consciências recebem programação existencial minuciosamente pla-

nejada com antecedência. 

08.  Exclusividade. Toda proéxis é única, singular, personalíssima ou exclusiva de de-

terminada consciência. 

09.  Exequibilidade. Toda proéxis é plenamente exequível ou factível, com razoável fol-

ga, por parte da consciência, dentro do contexto evolutivo e da extensão da autocompetência.  

A consecução da proéxis pode ser complexa e problemática, mas jamais irrealizável. Obviamente,  

a planilha da proéxis não tem cláusulas injustas, injustificáveis ou extemporâneas. 

10.  Grupocarmalidade. Toda programação existencial recebe alguma orientação direta 

ou indireta do evoluciólogo ou orientador evolutivo do grupocarma. Todo grupo evolutivo dispõe 

de centenas de evoluciólogos. 

11.  Interatividade. As proéxis são não-excludentes. Nenhuma programação existencial, 

para ser concluída, exige a eliminação de outra proéxis alheia ou deixa de ser desenvolvida para 

dar lugar para a vida de outra consciência privilegiada. 

12.  Intercooperatividade. As programações existenciais, embora personalíssimas, são 

paradoxalmente, até certo ponto, interdependentes, e, ao mesmo tempo, não competitivas ou, 

muito pelo contrário, intercooperativas. 

13.  Intransferibilidade. Toda programação existencial é personalizada e intransferível, 

adequada especificamente para aquela consciência. Toda substituição de tarefas, dentro dos esca-

lões evolutivos das consciências, atende ao princípio de ocorrer o melhor para todos. 

14.  Invulgaridade. As proéxis, em suas diretrizes estruturais, são invulgares. Duas 

proéxis podem ser assemelhadas, mas jamais são idênticas quanto ao alcance e objetivos. Não 

existem duas consciências idênticas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a lei da proéxis. indicados para a expansão das aborda-

gens 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.  Cláusula  pétrea:  Proexologia;  Homeostático. 
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05.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Extraproéxis:  Autoproexologia;  Homeostático. 

07.  Maxiproéxis:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

08.  Miniproéxis:  Miniproexologia;  Homeostático. 

09.  Preparação  proexológica:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Proexograma:  Proexologia;  Homeostático. 

 

NÃO  EXISTEM  DUAS  CONSCIÊNCIAS  COM  PROÉXIS  PLA-
NEJADAS  DE  MODO  IDÊNTICO,  NEM  MESMO  A  DE  SIA-
MESES.  TODA  PROÉXIS  ATENDE,  EM  PRIMEIRO  LUGAR,  
À  EVOLUÇÃO  DA  CONSCIN,  DENTRO  DO  GRUPOCARMA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ponderou racionalmente sobre as leis da proé-

xis? Tais leis evolutivas alcançam você de modo abrangente dentro do grupo evolutivo, da família 

nuclear e da família consciencial? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; 
br.; 3a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 20 a 22. 
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L E I    D A    P R O J E C I O L O G I A  
( L E G I S L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A lei da Projeciologia é a relação constante entre fenômenos do universo 

da projetabilidade lúcida, expressando a natureza ou a essência de determinada ocorrência proje-

tiva. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo lei vem do idioma Latim, lex, “rito; lei; obrigação civil escrita  

e promulgada”. Apareceu no Século XI. O vocábulo projeção procede também 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”. Surgiu no Século 

XVIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego  l gos  “Ci ncia; Arte; tratado; 

exposição cabal; tratamento sistemático de   tema”. 

Sinonimologia: 1.  Norma da Projeciologia. 2.  Postulado da Projeciologia. 3.  Diretriz 

da Projeciologia. 4.  Principiologia Projetiva. 5.  Nomotética Projeciológica. 

Neologia. As duas expressões compostas lei da Projeciologia elementar e lei da Proje-

ciologia avançada são neologismos técnicos da Legislogia. 

Antonimologia: 1.  Lei da Biologia. 2.  Lei da Física. 3.  Lei da Proéxis. 

Estrangeirismologia: a out-of-the-body experience (OOBE; OBE); o Projectarium;  

o upgrade evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à projetabilidade lúcida (PL). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida; os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: as autopesquisas. 

 

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

lúcida pessoal; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as parapercepções do ser humano; 

os parafenômenos; a Parafenomenologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo projetivo energossoma-psicossoma. 

Principiologia: o princípio da Projeciologia; o princípio da autopesquisa. 

Codigologia: o código de conduta do(a) projetor(a) consciente. 

Teoriologia: a teoria da projetabilidade lúcida; a teoria das verdades relativas de ponta 

da Projeciologia. 

Tecnologia: as técnicas da projetabilidade lúcida; as técnicas projeciológicas em geral; 

a técnica da imersão projetiva. 

Voluntariologia: o voluntariado no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscien-

ciologia (IIPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o labora-

tório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoetico-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia. 

Efeitologia: os efeitos intrafísicos das ações extrafísicas do projetor projetado. 
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Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela projetabilidade lúcida. 

Ciclologia: o ciclo projeção lúcida única–projeção de consciência contínua. 

Enumerologia: os parafatos parafisiológicos; os parafatos projeciológicos coerentes; os 

parafatos projeciológicos universais; os parafatos projeciológicos cosmovisiológicos; os parafa-

tos projeciológicos evolutivos; os parafatos projeciológicos interassistenciais; os parafatos proje-

ciológicos nomotéticos. 

Binomiologia: o binômio Materiologia-Projeciologia. 

Interaciologia: a interação vida intrafísica–vida projetada da semiconsciex; a interação 

interassistencialidade–projetabilidade lúcida. 

Crescendologia: o crescendo tenepes–interassistência–projetabilidade lúcida. 

Trinomiologia: o trinômio Cosmos-consciência-energia; o trinômio atos-fatos-parafa-

tos; o trinômio acumulação de experiências–acumulação de fatos–acumulação de fenômenos;  

o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas; o trinômio avaliar-informar-esclare-

cer; o trinômio causa-efeito-solução; o trinômio pesquisa-achado-debate; o trinômio EV–tene-

pes–projeção consciente. 

Polinomiologia: o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência. 

Antagonismologia: o antagonismo análise profunda / síntese superficial; o antagonis-

mo conhecimento / ignorância; o antagonismo detalhismo / cosmovisão; o antagonismo vida pro-

jetiva / vida trancada; o antagonismo projeção consciente / sonho; o antagonismo Projeciologia / 

misticismo; o antagonismo Ciência Projeciologia / Ciência Convencional. 

Paradoxologia: o paradoxo veicular corpo-fole–psicossoma projetado. 

Politicologia: a democracia; a projeciocracia. 

Legislogia: a lei da Projeciologia. 

Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a projeciofilia; a evoluciofilia; a parapsicofilia; 

a assistenciofilia; a pesquisofilia. 

Fobiologia: a projeciofobia; a tanatofobia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a projecioteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca;  

a ciencioteca; a evolucioteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Legislogia; a Parapercepciologia; a Projeciologia; a Projeciogra-

fia; a Projeciocriticologia; a Discernimentologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Pes-

quisologia; a Autocriticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin projetora; a conscin trancada; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sa-

piens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens 

epicentricus; o Homo sapiens semiconsciex. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: lei da Projeciologia elementar = a projeção consciencial interassistencial 

constitui a PC ideal; lei da Projeciologia avançada = as projeções conscienciais relativas à ofiex 

pessoal constituem as PCs consecutivas ideais. 

 

Culturologia: a cultura projeciológica. 

 

Ponderação. Saindo do nascedouro, a Projeciologia, bastante jovem entre os estudos 

acadêmicos convencionais consagrados, não chegou ainda a estabelecer leis ou generalizações 

amplas e complexas sobre o comportamento humano, análogas às leis e princípios apresentados, 

por exemplo, pela Química, a Astronomia ou a Física. No entanto, algo ponderável já pode ser 

oferecido neste sentido embora a insuficiente quilometragem da Projeciologia. 

Ciência. O conhecimento da História Geral da Ciência alcançou determinado ponto no 

qual tem-se perfeita consciência de os princípios fundamentais aceitos hoje serem, com frequên-

cia, considerados amanhã como conceitos estranhos de mera erudição imatura. 

Utilidade. Por isso, os postulados relacionados adiante devem ser vistos de modo hete-

rocrítico, com a disposição de abandonar algum ou todos, quando a utilidade pragmática tiver de-

saparecido. 

Indícios. No momento (Ano-base: 2008), tais afirmações parecem encontrar apoio em 

muitos dos indícios existentes, e parecem constituir-se em guias úteis para a pesquisa e o estudo 

da Projeciologia e assuntos correlatos. 

Enunciado. Segundo a Parapsicofisiologia, qualquer consciência ressoma na dimensão 

intrafísica podendo deixar o corpo humano (soma) de maneira temporária, retornando a este, em 

seguida, sem consequências negativas para ninguém. A Projeciologia chancela, na prática do 

laboratório e nos experimentos individuais, de modo insofismável, tal enunciado fundamental. 

Acúmulo. O acúmulo de experimentos pessoais (princípio da descrença) torna incon-

fundíveis os sonhos, e outros estados alterados da consciência, com o fenômeno da projeção cons-

ciente à projetora ou ao projetor veterano. 

Prova. Tal fato elimina qualquer dúvida quanto à autenticidade da projeção consciente 

para a projetora ou projetor veterano, como prova individual, inquestionável e definitiva, porque  

o fenômeno é autopersuasivo, dirime dúvidas pessoais e estabelece reperspectivações na existên-

cia do projetor-experimentador (homem ou mulher). 

Holossomatologia. Existem diferenças inconciliáveis entre a natureza do psicossoma  

e a natureza do mentalsoma. As projeções da consciência isoladas, quando produzidas através 

destes veículos de manifestação, são completa e irrecusavelmente diversas. 

Preponderâncias. O corpo biológico ou físico domina preponderantemente a dimensão 

intrafísica ou humana; o psicossoma, a dimensão extrafísica troposférica ou paratroposférica;  

o mentalsoma, a dimensão mentalsomática, evidentemente sustentando sempre as autopenseniza-

ções da consciência em qualquer condição ou dimensão. 

Intencionologia. Tal crescendo de ações – obviamente – ocorre sob o comando indis-

pensável do ponteiro da consciência ou a qualificação da intencionalidade da essência da persona-

lidade quando se manifesta. 

Somatologia. Nos piques máximos de percepção no estado da vigília física ordinária, 

sendo o corpo humano real, de modo absoluto, para a consciência intrafísica, esta não se cons-

cientiza nem percebe a existência do psicossoma. 
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Psicossomatologia. Fenômeno semelhante ao anterior, acontece quando a consciência 

no psicossoma, também real, de modo absoluto, para a consciência intrafísica quando projetada 

na dimensão extrafísica pura, não percebe a existência do corpo humano, a não ser no caso da 

visão do corpo humano à frente, em determinadas ocasiões. 

Mentalsomatologia. Ainda outro fenômeno semelhante ocorre com referência ao men-

talsoma, absolutamente real para a consciência intrafísica, quando projetada na dimensão mental-

somática, porém em condição na qual não se conscientiza nem percebe a existência de nenhum 

corpo ou veículo de manifestação como os entendemos e sentimos na vigília física ordinária. 

Motivaciologia. Os seres humanos, na maioria, ainda não experimentaram qualquer 

projeção consciente marcante porque não foram suficientemente motivados para tal fim. Isto  

é, a pessoa comum em geral ainda não teve algum motivo, consciente ou inconsciente, para 

querer “sair do corpo humano”. 

Onirismologia. A falta crônica da criação de motivação, o processo de iniciação da ação 

consciente, voluntária e eficaz, para as consciências em geral saírem, temporária, mas consciente-

mente, do corpo humano, evidencia, de modo inquestionável, ter a quase totalidade da Humani-

dade vivido dormindo ou, empregando expressão mais apropriada, vindo, em todas as Sociedades 

Humanas (Socins), literalmente sonambulizada através dos milênios. 

Pensamento. Fora do corpo humano, a consciência vai até onde quer ou pense. 

Pensenologia. A consciência é o autopensene. 

Coadjuvantes. A projeção consciente, ocorrência derivada de faculdades naturais da 

consciência intrafísica (conscin), é perfeitamente exequível sem os amparadores e sem o parapsi-

quismo autoconsciente do praticante. Contudo, torna-se muito mais fácil, e com resultados melho-

res, de alta qualidade, com o auxílio desses 2 coadjuvantes. 

Ação-reação. A tentativa da produção da projeção consciencial com intenção negativa, 

anticosmoética, seja esta qual for, faz reverter – revertério – os resultados doentios daí advindos 

sobre a consciência do próprio projetor ou projetora. 

Cosmoeticologia. Neste sentido impõe-se o caráter indispensável da análise filosófica, 

ou da influência e atuação franca da Cosmoeticologia e das bases filosóficas do Universalismo, 

no âmbito das manifestações e no universo de pesquisas da Projeciologia. 

Natureza. Nas décadas à frente, o fenômeno da projeção consciente humana, não mais 

contaminado pela magia, deixará de ser encarado como ocorrência mística, religiosa, bizarra ou 

estranha, e passará a ser abordado, aceito e estudado, de modo natural e massificado, cada vez 

mais cientificamente, como lei da Natureza, sem obscurantismos nem envolvimentos com surrea-

lismos, crendices, delírios, desinformações, manipulações das conscins da robéxis ou manifesta-

ções folclóricas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a lei da Projeciologia, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

03.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

04.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Extraconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Legislogia:  Direitologia;  Homeostático. 

08.  Lei  da  Proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

09.  Lei  do  Maior  Esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

11.  Portfolio  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 
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12.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

AS  CONSCINS  LÚCIDAS  SEGUEM  SEMPRE  AS  LEIS  LÓ- 
GICAS  DA  PROJECIOLOGIA  EMBASADAS  NA  ASPIRAÇÃO  

NATURAL  DE  EVOLUIR  EM  GRUPO  COM  AUTODISCER- 
NIMENTO  ASSENTADO  NA  COSMOETICOLOGIA  TEÁTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, promove autoprojeções conscientes? Você segue 

as leis fundamentais da Projeciologia? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 

1.248 p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; 

enc.; 5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 113 a 115. 
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L E I    D E    C A U S A    E    E F E I T O  
( H O L O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A lei de causa e efeito é o conjunto de códigos universais, multidimensio-

nais de regulação da manifestação da consciência, a partir da intencionalidade e do livre arbítrio 

pessoais (causa), desencadeando repercussões no Cosmos e determinando realidades e pararreali-

dades sincrônicas autovivenciadas (efeitos) geradoras do aprendizado quanto ao autodiscernimen-

to cosmoético, em relação ao holocarma, no decorrer da autevolução. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo lei vem do idioma Latim, lex, “rito; lei; obrigação civil escrita  

e promulgada”. Apareceu no Século XI. O vocábulo causa deriva também do idioma Latim, cau-

sa, “razão; motivo; origem; pretexto; questão; assunto; matéria; nexo; encargo; vantagem”. Apa-

receu no Século XIV. A palavra efeito procede do mesmo idioma Latim, effectum, “resultado; efi-

cácia; consequ ncia”. Surgiu igualmente no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Lei da causação cosmoética. 2.  Lei de ação e reação. 3.  Lei do re-

torno. 4.  Lei do carma. 5.  Lei da causalidade. 

Neologia. As 4 expressões compostas lei de causa e efeito, minicompreensão da lei de 

causa e efeito, maxicompreensão da lei de causa e efeito e megacompreensão da lei de causa  

e efeito são neologismos técnicos da Holocarmologia. 

Antonimologia: 1.  Acaso. 2.  Inconsequência. 3.  Aleatoriedade. 4.  Casualidade. 5.  Lei 

de talião. 

Estrangeirismologia: o Evolutionarium; o modus ratiocinandi; os insights; a intentio 

recta; a autoconsciencialidade large; o alterego; o nonsense regressivo; a accident proneness;  

o turning point evolutivo; o strong profile; a selfperformance evolutiva; o background consci-

encial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao calculismo cosmoético. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Causa  

é pré-efeito. Holocarma: causa-efeito moto-contínuo. Cosmoética: balizador holocármico. Inten-

cionalidade: qualificador causal. Realidade: exteriorização consciencial. Aprendizagem: experi-

ência aproveitada. A vida ensina. 

Coloquiologia. Eis 4 expressões populares relacionadas ao tema: – Aqui se faz, aqui se 

paga. Nada é por acaso. Há certas coisas na vida que não tem preço, mas tem troco. Quem se-

meia vento, colhe tempestade. 

Filosofia: a Holofilosofia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Holocarmologia; a força do holopensene benfa-

zejo e interassistencial sobrepujando o holopensene de terror e de banalização da vida; a autopen-

senidade cosmoética; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioro-

pensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ta-

quipensenes; a taquipensenidade; os primopensenes; a primopensenidade; os fluxopensenes;  

a fluxopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenida-

de; os parapensenes; a parapensenidade; a retilinearidade ortopensênica nos inícios, meios e fins 

das manifestações da consciência humana. 

 

Fatologia: o megafoco das prioridades evolutivas enquanto maturidade no uso do livre 

arbítrio; a autenticidade e a coerência presentes na intencionalidade pessoal reta e transparente;  

a colheita existencial refletindo a sementeira pessoal; o trafor da proatividade evolutiva favore-
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cendo a superação dos contingenciamentos existenciais; a apreensão do nível dos efeitos decor-

rentes das causas pessoais abraçadas; a inteligência evolutiva (IE) presente na atitude de não ca-

var a autovitimização diante dos contrafluxos inesperados e não buscados; o convívio estreito 

com as companhias de destino atuais sendo resultado de escolhas anteriores; a imprescindibilida-

de da autodisciplina e da autorganização na profilaxia dos acidentes de percursos; a orientação de 

viver alerta e autovigilante multidimensionalmente na existência intrafísica, mas sem ansiosismo; 

os dramas, os conflitos intra e interconscienciais denotando incompreensibilidade da lei de causa 

e efeito; a interprisão grupocármica evidenciando efeito indesejável; o infantilismo consciencial 

ao ignorar a lei de causa e efeito; a determinação inevitável da lei do retorno quanto ao débito in-

terconsciencial; o antidiscernimento encontradiço na esperança ing nua de a vida humana “ser 

justa”; os repetidos epis dios de barbárie em diversas regiões do Planeta sendo consequência da 

reurbex; as ações anticosmoéticas generalizadas no presente diagnosticando o vínculo baratrosfé-

rico; a necessidade de qualificação do uso do poder temporal; a repetição mimética dos costumes 

culturais diante da inovação das ideias inatas do Curso Intermissivo (CI); o Direito e a justiça hu-

mana materialista; o antiprofissionalismo juridicocêntrico reforçador da impunidade; o limite da 

liberdade de pensamento e expressão; o programa de proteção a testemunhas do Estado; o senso 

ingênuo de justiça derivado da religiosidade; o conceito de justiça sendo constructo histórico-so-

ciocultural do momento evolutivo; a acepção de fazer justiça, ínsito à tortura, ao suplício e à pena 

capital; a visão materialista da vida, sem o conhecimento teático da realidade holossomática  

e multidimensional da consciência; os reclames e as queixas sinalizando a ignorância conscienci-

al; a atitude egocármica de puxar brasa para a própria sardinha e fazer vista grossa aos direitos 

alheios; a lei de causa e efeito corrigindo os erros de interpretação da realidade, as distorções per-

ceptivas e a manipulação dos fatos; a irresistibilidade da verdade dos fatos; a Cosmoética já des-

coberta e não aplicada pelas consciências habituadas às autocorrupções pessoais; o acerto cosmo-

ético no respeito aos demais; a justiça por natureza, de Aristóteles (384–322 a.e.c.), sinalizando  

a existência da lei de causa e efeito, considerada melhor em relação à justiça por convenção, pela 

lei ou decisão humana; a Cosmoética regulando as causas e os efeitos das interações estabelecidas 

entre as consciências em evolução; a inexistência de injustiça perante a Cosmoética; a apreensão 

da lei de causa e efeito fortalecendo a autoimunidade consciencial; a compreensibilidade quanto  

à lei de causa e efeito condicionada pelo nível evolutivo consciencial; as escolhas conscienciais 

multidimensionais balizadas a partir do livre arbítrio pessoal pela média decisória do querer (in-

tenção), do saber (cognição), do poder (vontade) e do dever (responsabilidade); as oportunidades 

diferenciadas de crescimento entre as consciências condicionadas pelas inteligências evolutivas 

pessoais singulares; os valores conscienciais evoluídos e a defesa do direito à evolução de todos 

os seres; os desníveis evolutivos das consciências evoluindo no planeta Terra; a influência da ace-

leração da História Humana no holocarma terrestre; a interdependência crescente entre os povos  

e nações, evidenciando as discrepâncias entre eles; a importância da autoconscientização ética 

maior da condição evolutiva cósmica envolvendo a população terrestre; o desenvolvimento da ci-

dadania planetária; o abertismo consciencial; o alcance da isenção mentalsomática e policármica; 

o amadurecimento da Humanidade em prol do Estado Mundial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático e defensivo; a sina-

lética energética e parapsíquica pessoal qual indicador holocármico; a infalibilidade multidimen-

sional da lei de causa e efeito; os desacertos do passado restringindo os paradireitos evolutivos do 

presente; a parajustiça holocármica do Paradireito gerada pela aplicabilidade energética pessoal;  

o Paradireito sendo a Cosmoética aplicada; os resultados de atos de retrovidas repercutindo ao 

modo de predisposição e afinidades no atual momento evolutivo; a pararrealidade ampliando  

a autoconscientização holocármica e do aprendizado evolutivo; a oportunidade ímpar para o de-

senvolvimento da solidariedade interassistencial entre as consciências em qualquer dimensão;  

o autossacrifício interassistencial a favor da megafraternidade cósmica; as sincronicidades multi-

dimensionais criadas pela própria consciência funcionando como sinal parajurisprudencial omni-

presente nas manifestações pessoais em geral; a assertiva oriunda do entendimento de tudo estar 

sob o controle de consciências evoluídas; o paradireito maior das consciências em evoluir com 
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ampla possibilidade de escolhas evolutivas; o parafato de praticar ou deixar de praticar algo sem-

pre trazer consequências holocármicas, multidimensionais, tendo em vista o nível cosmoético ma-

nifestado; a lei de causa e efeito corrigindo os erros de interpretação da pararrealidade, as distor-

ções paraperceptivas e a manipulação dos parafatos; a irresistibilidade da verdade dos parafatos;  

o comprometimento holocármico no retorno da espiral evolutiva ao contexto de recomposição 

consciencial; a parapercepção da autorresponsabilidade evolutiva atuando enquanto paradever;  

a lucidez holomnemônica possibilitando à consciência saber quem é, intraconsciencialmente,  

e com quem está, multiexistencialmente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo experiência-aprendizado; o sinergismo holomaturidade–

–acerto cosmoético; o sinergismo lucidez-evolução; o sinergismo inconsciência-autoignorância; 

o sinergismo doutrinação-escravidão; o sinergismo arrivismo-imposição; o sinergismo dissimu-

lação-manipulação; o sinergismo corporativismo–fascinação de grupo; o sinergismo anticosmo-

ética–interprisão grupocármica; o sinergismo Parajustiça-Paradireito-Cosmoética; o sinergismo 

lucidez cosmoética–megafraternidade. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do antiacaso; o princípio da 

intransferibilidade holocármica; o princípio da afinidade holopensênica interconsciencial;  

o princípio de a evolução ser a qualificação cosmoética das próprias energias conscienciais 

(ECs); o princípio cosmoético de objetivar o melhor para todos; o princípio assistencial de não 

fazer acepção de consciências; o princípio da interação cósmica; o princípio da espiral evolu-

tiva. 

Codigologia: o código de Hamurabi (1.700 a.e.c); o código do ego (códego); o código 

pessoal de Cosmoética (CPC); o código duplista de Cosmoética (CDC); o código grupal de Cos-

moética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do holocarma; a teoria dos ciclos multiexistenciais; a teoria do 

curso grupocármico; a teoria dos acidentes de percurso parapsíquicos; a teoria das últimas con-

sequências cosmoéticas; a teoria da sincronicidade multidimensional. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de mais 1 ano de vida in-

trafísica; as técnicas de autodomínio energossomático; as técnicas assistenciais libertárias; 

a técnica da aquisição do senso universalista; a técnica da evitação do megatrafar; a técnica da 

amplificação da consciencialidade. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico lúcido quanto à Cosmoética. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Imobilidade Física Vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Pense-

nologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Holocar-

mologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos atuais de causas pregressas; o efeito bumerangue; os efeitos das 

predisposições pessoais nos resultados das interações e afinidades interconscienciais; o efeito do 

megafavor assistencial prestado a alguém na amortização autevolutiva; os efeitos da teática inte-

rassistencial tarística; o efeito da autodesperticidade na liderança interassistencial multidimensi-

onal; o efeito da neoverpon nas autorreciclagens; os efeitos nefastos das segundas intenções an-

ticosmoéticas sobre as consciências; a vingança sendo efeito da imaturidade emocional humana; 

o efeito duradouro e sem volta das palavras pronunciadas; o efeito do Paradireito descoberto  

e aplicado pela consciência lúcida; o efeito da pacificação íntima decorrente das ações pessoais 

consonantes com a Cosmoética; o efeito do exemplarismo pessoal no grupo evolutivo; o efeito 

dos Cursos Intermissivos na melhoria do holocarma do planeta Terra. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses do calculismo cosmoético nas manifestações da 

consciência lúcida a partir da compreensão teática do funcionamento da lei de causa e efeito. 

Ciclologia: o ciclo causa-efeito-neocausa-neoefeito; o ciclo ressoma-dessoma-intermis-

são; o ciclo autoignorância-autocognição; o ciclo recin-autocoerência; o ciclo sementeira-co-
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lheita; o ciclo egocentrismo infantil–altruísmo adulto; o ciclo intencionalidade-causas-efeitos-re-

sultados. 

Binomiologia: o binômio Cosmoética-holocarma; o binômio fato-parafato; o binômio 

percepção-parapercepção; o binômio concessão-exigência; o binômio admiração-discordância; 

o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio autocorrupção-autopunição; o bi-

nômio amortização evolutiva–proéxis; o binômio antigrupalidade-arrependimento; o binômio 

antifraternidade–acerto grupocármico; o binômio estigmas conscienciais–acidente de percurso; 

o binômio autocrítica-revisionismo o binômio intencionalidade pessoal–sustentabilidade evoluti-

va; o binômio realidade consciencial–evolutividade. 

Interaciologia: a interação multicausas–multiefeitos cosmoéticos; a interação Paradi-

plomacia-Paradireito-Parapolítica; a interação predisposição pessoal–afinidade interconscienci-

al; a interação conflito intraconsciencial–conflito interconsciencial; a interação algoz-vítima; 

a interação livre arbítrio–determinismo; a interação compreensão megafraterna–liberdade evo-

lutiva; a interação livre arbítrio–Cosmoética–evolução; a interação intraconsciencialidade-mul-

tidimensionalidade-sincronicidade. 

Crescendologia: o crescendo realidade-pararrealidade; o crescendo egocarma-policar-

ma; o crescendo monovisão-cosmovisão-sobrepairamento-imperturbabilidade; o crescendo igno-

rância anticosmoética–autodiscernimento cosmoético; o crescendo egoísmo-altruísmo-magnani-

midade-megafraternidade; o crescendo Moral-Cosmoética; o crescendo patológico melin-melex; 

o crescendo pedido de perdão–assistência reparadora; o crescendo consciência assistível–cons-

ciência assistida–consciência assistente; o crescendo autovitimização-autossuperação; o cres-

cendo parapercepção-cosmovisão-cosmoconsciência.  

Trinomiologia: o trinômio cronológico passado-presente-futuro; o trinômio verponoló-

gico neoverpon-autocomprometimento-autorresponsabilidade; o trinômio cognitivo memória- 

-percepção-prospecção; o trinômio avaliativo preço–pedágio–pré-requisito; o trinômio experi-

mental autoposicionamento inicial–repercutibilidade–autoposicionamento final; o trinômio holo-

cármico egocarma-grupocarma-policarma. 

Polinomiologia: o polinômio anticosmoético deslealdade-desonestidade-corrupção-ina-

dequação-equívoco-erro; o polinômio holocármico débito–crédito–saldo–amortização evolutiva; 

o polinômio mundano dinheiro-sexo-poder-corrupção; o polinômio dos critérios orientadores 

dos ciclos multiexistenciais grupocarmalidade-complementariedade-atividade-igualdade; o poli-

nômio autassediador autofragilização-autovitimização-autestigmatização-autestagnação-inter-

prisão; o polinômio autossuperador interprisão-autovitimização-recomposição-libertação-poli-

carma. 

Antagonismologia: o antagonismo ação / reação; o antagonismo certo / errado; o anta-

gonismo êxito / fracasso; o antagonismo justo / injusto; o antagonismo atenuante / agravante;  

o antagonismo abertismo / fechadismo; o antagonismo zona de conforto / crise de crescimento;  

o antagonismo profilaxia / terapêutica; o antagonismo invéxis / recéxis; o antagonismo acaso  

/ sincronicidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de o direito de muitos ser desrespeitado pela ação de pou-

cos cotidianamente. 

Politicologia: a autocracia; a barbarocracia; a interassistenciocracia; a democracia;  

a lucidocracia; a conscienciocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da predisposição consciencial; a lei da sincroni-

cidade cósmica; a lei de atração dos afins; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da eco-

nomia de males; a lei da economia de bens; a lei de ação e reação influindo na exequibilidade da 

proéxis; as leis do Paradireito. 

Filiologia: a egofilia; a neofilia; a intencionofilia; a gnosiofilia; a autocriticofilia; a evo-

luciofilia; a cosmofilia. 

Fobiologia: a errofobia; a decidofobia; a recinofobia; a antropofobia; a disciplinofobia;  

a deontofobia. 
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Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da ectopia afetiva 

(SEA); a síndrome da mediocrização consciencial; a síndrome da distorção da realidade; a sín-

drome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do justiceiro. 

Maniologia: a mania de fugir das próprias responsabilidades evolutivas; a mania das au-

tojustificativas falaciosas; a megalomania; a nosomania; a tiranomania; a egomania; a fracasso-

mania; a riscomania. 

Mitologia: o mito de as manifestações conscienciais serem inconsequentes; o mito do 

acaso; o mito da sorte e do azar; o mito do livre arbítrio absoluto; o mito do céu e do inferno. 

Holotecologia: a pesquisoteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca; a ciencioteca; a ma-

turoteca; a paradireitoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Holocarmologia; a Etiologia; a Efeitologia; a Intencionologia;  

a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Autodeterminologia; a Holomaturologia; a Ener-

gossomaticologia; a Conviviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o homem-bomba; o ditador; o superdotado; o cidadão comum; o aco-

plamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodeci-

sor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; 

o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; 

o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor;  

o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial;  

o 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 mulher-bomba; a ditadora; a superdotada; a cidadã comum; a acopla-

mentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodeci-

sora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; 

a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; 

a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;  

a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial;  

a 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 autolucidus; o Homo 

sapiens bellicosus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapi-

ens orthopensenicus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo 

sapiens progressivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minicompreensão da lei de causa e efeito = a teática paradiplomática dos 

pré-serenões amparadores; maxicompreensão da lei de causa e efeito = a teática paradireitológica 

dos evoluciólogos; megacompreensão da lei de causa e efeito = a teática parapoliticológica dos 

Serenões e das Consciexes Livres (CLs). 

 

Culturologia: a cultura da pseudoimpunidade; a cultura da irresponsabilização; a cul-

tura regressiva e antievolutiva da escravidão ainda presente desde milênios na História Humana; 
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a assimilação cultural modeladora de conscins, perpetuada por meio da educação; a cultura da 

Cosmoeticologia; a cultura Cosmovisiologia; a cultura da evolução lúcida; a cultura Transafeti-

vologia; a cultura Megafraternologia. 

 

Níveis. Concernente aos tratados da Conscienciologia, a lei de causa e efeito atua em  

4 níveis crescentes, complexos e abrangentes de manifestação da consciência, expostos em ordem 

funcional: 

1.  Egocarma. Lei de causa e efeito atuante na evolução da consciência quando centrada 

exclusivamente no ego em si. É o livre arbítrio preso ao egocentrismo infantil. 

2.  Grupocarma. Lei de causa e efeito atuante na evolução da consciência quando cen-

trada no grupo evolutivo de convívio direto. O grupocarma é o egocentrismo ampliado. 

3.  Policarma. Lei de causa de efeito atuante na evolução da consciência quando centra-

da no senso e vivência da megafraternidade cósmica, além do egocarma e grupocarma. Neste ní-

vel, a consciência tem compreensão elevada da lei de causa e efeito. 

4.  Holocarma. As interrelações da lei de causa e efeito atuante na conta-corrente holo-

cármica da consciência em evolução, abarcando o egocarma, o grupocarma e o policarma em con-

junto. 

 

Transformação. Conforme a Evoluciologia, o destino da consciência é vivenciar a poli-

carmalidade, no decorrer da autevolução, através do amadurecimento do autodiscernimento, con-

solidando o calculismo cosmoético nas manifestações pessoais, ampliando o livre arbítrio. 

Justiça. Referente à Paradireitologia, a justiça humana e a “justiça divina” são termos 

utilizados pelo senso comum para designar instâncias no âmbito da crença e religiosismo. Tal di-

cotomia é utilizada popularmente quando a primeira falha, de algum modo, no atendimento da-

quilo considerado justo e acertado, buscando a consciência ignorante quanto ao Paradireito alento 

e esperança na segunda, considerada infalível e providencial. 

Parajustiça. Perante a Holomaturologia, a partir das experiências multiexistenciais acu-

muladas e do descobrimento da Cosmoética, a consciência expande a noção de justiça até o reco-

nhecimento da parajustiça holocármica, presente na lei de causa e efeito intrínseca ao Paradireito. 

Responsabilidade. De acordo com a Automegadiscernimentologia, a consciência madu-

ra se autoconscientiza de estar justamente no momento e contexto evolutivos escolhidos por si 

mesma, ao longo do ciclo evolutivo pessoal, e assume responsabilidade individual pelo destino 

evolutivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a lei de causa e efeito, indicados para a expansão das 

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

01.  Amortização  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Antiacaso:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Autocorreção:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Autopensenização  ilícita:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

05.  Códego:  Egologia;  Homeostático. 

06.  Cosmopensenização:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

07.  Desbarbarização  da  Humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

08.  Efeito:  Efeitologia;  Neutro. 

09.  Egocentrismo:  Egologia;  Neutro. 

10.  Ganho  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Intentio  recta:  Intencionologia;  Homeostático. 

12.  Juiz  existencial:  Heterocriticologia;  Neutro. 

13.  Livre  arbítrio:  Paradireitologia;  Neutro. 
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14.  Paralegislogia:  Paradireitologia;  Homeostático. 

15.  Realidade  única:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

  

PERANTE  A  LEI  DE  CAUSA  E  EFEITO,  NADA  PERMANE-
CE  ESTAGNADO.  TUDO  SE  HARMONIZA  E  SE  ENCAMI-

NHA  AO  LONGO  DO  TEMPO,  EM  RAZÃO  DAS  MÚLTIPLAS  

NECESSIDADES  DAS  CONSCIÊNCIAS  EM  EVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, como vivencia as realidades e as pararrealidades 

a partir da lei de causa e efeito? Está lúcido quanto às automanifestações conscienciais e os res-

pectivos resultados evolutivos? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Aristóteles; Ética a Nicômaco (Ηϑικ  Νικομaχετα); Coleção Obra-prima de cada Autor; trad. Pietro Nas-

setti; 246 p.; 10 caps.; 1 complemento.; 18 x 11,5 cm; enc; Editora Martin Claret; São Paulo, SP; 2005; página 118. 

2.  Feitosa, Sebastião; Paradireito Consciencial; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 10; N. 4; Se-
ção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 12 enus; 18 refs.; 4 webgrafias; Associação Internacional do Centro de Altos 

Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2006; páginas 342 a 351. 
3.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 605 e 606. 
4.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 

caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-
grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 

135, 187, 188, 521 e 887. 
5.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação 
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 67, 188, 464, 

1.030, 1.103 e 1.122. 

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 130. 

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 48, 50, 

55, 265, 344, 403, 444, 596, 624, 626 e 644. 

 

S. F. D. 
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L E I    D O    M A I O R    E S F O R Ç O  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A lei do maior esforço é a condição pessoal da máxima vontade de despen-

der esforço ou trabalho na consecução de alguma tarefa ou empreendimento com organização  

e perseverança, sem esmorecimento nem preguiça. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo lei vem do idioma Latim, lex, “rito; lei; obrigação civil escrita  

e promulgada”. Apareceu no Século XI. O vocábulo maior deriva também do idioma Latim, ma-

jor, “maior”. Surgiu no Século XIII. O prefixo es procede do mesmo idioma Latim, ex, signifi-

cando “movimento para fora; privação; transformação; redução a fragmentos”. A palavra força 

provém igualmente do idioma Latim, fortia, “força”. Os termos força e esforço apareceram tam-

bém no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Lei do esforço máximo. 2.  Procedimento do megaesforço evolutivo.  

3.  Maximotivação pessoal. 4.  Maxidisposição pessoal. 5.  Suar sangue. 6.  Princípio da autode-

dicação. 

Neologia. As 3 expressões compostas lei do maior esforço, lei do maior esforço primá-

rio e lei do maior esforço avançado são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Lei do menor esforço. 2.  Lei do esforço mínimo. 3.  Minimotivação 

pessoal. 4.  Minidisposição pessoal. 5.  Princípio do autocomodismo. 6.  Zona de conforto.  

7.  Boavidismo. 

Estrangeirismologia: o megatour de force e o equilíbrio da saúde; a eliminação racional 

do workaholism; o descarte do burnout; a selfperformance cosmoética irretocável; o upgrade 

evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas pessoais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Esforço 

significa megatrafor. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos esforços pessoais eficazes; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopen-

senidade. 

 

Fatologia: o autodesempenho a maior; o autesforço concentrado; a maximotivação 

pessoal; o autoprocedimento evolutivo; a autonomia evolutiva; os empenhos úteis; a corveia;  

o trabalho-extra; o maior esforço como o neoviés da evolução consciencial; a autossuficiência 

proexológica; o livre arbítrio entendido teoricamente e experimentado no dia a dia; a autorganiza-

ção livre; a intelecção hipercinética; o taquipsiquismo bem utilizado; as horas-extras e a carga 

horária de sono; o combate à acomodação do jeitinho; a eficácia pessoal sem preocupação com  

a competitividade; a agilização da eficácia; a eumatia; a vida intrafísica sem reclamações; o au-

tossacrifício cosmoético; o atacadismo consciencial; o serviço completo integrado; as vantagens 

evolutivas da versatilidade intelectual; a autoperseverança; a autorganização; a holomaturidade; 

as autopriorizações evolutivas; as alavancagens incessantes da proéxis pessoal; o comprometi-

mento maior; o combate natural ao perfeccionismo; a inteligência evolutiva (IE); o pulso da lide-

rança; o completismo existencial (compléxis) da tares; a maximoréxis. 

 

Parafatologia: o acesso pessoal às Centrais Extrafísicas; a reurbanização extrafísica 

planetária. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o megaprincípio do “nada 

substitui o esforço pessoal”. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica das 50 vezes mais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o labora-

tório conscienciológico da Paraeducação. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Holotecologia: a laboroteca; a proexoteca; a volicioteca; a potencioteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Legislogia; a Voliciologia; a Intencionolo-

gia; a Mentalsomatologia; a Cerebrologia; a Cerebelologia; a Autopesquisologia; a Priorologia;  

a Eficienciologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Policarmologia; o Paradireito. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin atacadista consciencial; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o autodecisor; o cognopolita; o conscienció-

logo; o epicon lúcido; o intermissivista; o inversor existencial; o macrossômata; o maxidissidente; 

o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o proexólogo; o reciclante existencial. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a autodecisora; a cognopolita; a conscienció-

loga; a epicon lúcida; a intermissivista; a inversora existencial; a macrossômata; a maxidissidente; 

a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a proexóloga; a reciclante existencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens dedicator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: lei do maior esforço primário = o trabalho básico, mas apenas mental re-

digido, ou até manuscrito, do trabalhador (ou trabalhadora) intelectual, no caso sustentado por 

vasta legião de profissionais dedicados a todas as digitações e impressões da obra; lei do maior 

esforço avançado = o trabalho básico, simultâneo, duplo, tanto o físico quanto o mental, 

desenvolvido na íntegra pelo próprio trabalhador (ou trabalhadora) intelectual. 

 

Culturologia: a cultura do maior empenho. 

 

Redação. Sob a ótica da Experimentologia, a lei do maior esforço, quando aplicada à co-

municabilidade mentalsomática avançada, pode manifestar-se de 2 modos quanto aos trabalhos de 

redação, por exemplo, do autor ou autora de obra escrita: 

1.  Autoria intelectual: a polivalência atuante na mão-de-obra cerebral. O escritor, ou 

escritora, dedicado em tempo integral à redação da obra, seja artigo, ensaio, tese, livro ou tratado. 

2.  Administração intelectual: a polivalência atuante na mão-de-obra cerebelar ou bra-

çal. O escritor, ou escritora, além do exposto, dedicado também integralmente às pesquisas, digi-

tações, revisões e impressões da obra escrita, entregando o trabalho pronto, feito do início ao fim 

por si mesmo, à editora. 

 

Contrapontologia. A partir da Teaticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética das 

automanifestações, 15 cotejos entre o menor esforço e o maior esforço: 
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Tabela  –  Cotejo  Menor  Esforço  /  Maior  Esforço 

 

N
os

 Menor  Esforço Maior  Esforço 

01. Dispersão  consciencial Megafocagem  consciencial 

02. Formação  cultural  secundária Formação  cultural  superior 

03. Miniproéxis Maxiproéxis 

04. Monovalência  pessoal Polivalência  pessoal 

05. Neofobia Neofilia 

06. Padrão  existencial  vulgar Acima  da  mediocrização 

07. Pesquisa  regular Técnica  da  exaustividade 

08. Preguiça Autodisposição 

09. Rotina  estagnante Trabalho-extra 

10. Tarefa  da  consolação  (tacon) Tarefa  do  esclarecimento  (tares) 

11. Trabalho  na  retaguarda Trabalho  no  fronte 

12. Varejismo  consciencial Atacadismo  consciencial 

13. Vida  de  liderado Vida  de líder 

14. Vida  sedentária Vida  ativa 

15. Zona  de  conforto Técnica  das  50  vezes  mais 

 

Estilística. À luz da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 5 providên-

cias simples para a melhoria minuciosa do texto escrito do autor ou autora mentalsomático: 

1.  Revisão: cortar a letra excessiva (o terceiro s ou r) ou acrescentar a letra faltante  

(o s do plural). 

2.  Correção: acertar a grafia errada ou mais apropriada de palavra. 

3.  Inclusão: aditar determinado vocábulo ou expressão composta para clarear o texto. 

4.  Subtração: eliminar algumas palavras ou trecho a fim de enxugar o texto ou torná-lo 

mais conciso e claro. 

5.  Substituição: trocar certa palavra por outra mais adequada. 

 

Ideal. Segundo a Superlativologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 máximos 

compostos. interativos e dignos de figurar na listagem da praticidade ideal da lei do maior es-

forço: 

01.  Autodiscernimento & autoparapsiquismo. 

02.  Intelectualidade & psicomotricidade pessoal. 

03.  Materpensene & megafoco conjugado. 

04.  Megagescon & obra escrita. 

05.  Megatrafor & automegapensenidade. 

06.  Pós-doutorado & autoparapsiquismo. 

07.  Quantidade & qualidade cosmoética. 

08.  Saúde razoável & macrossoma pessoal. 

09.  Sexo diário & qualidade da vida sexual. 

10.  Voluntariado & ofiex atuante. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a lei do maior esforço, indicados para a expansão das 

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

1.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

2.  Autodisposição:  Experimentologia;  Neutro. 

3.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

4.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

5.  Iniciativa  pessoal:  Voliciologia;  Neutro. 

6.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia;  Homeostático. 

7.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

AO  INTERMISSIVISTA,  HOMEM  OU  MULHER,  CHEGA   
O  DIA  NO  QUAL  BUSCA  CONSIDERAR,  RACIONALMENTE,  
A  AUTOVIVÊNCIA  DIUTURNA  DA  LEI  DO  MAIOR  ESFOR-
ÇO,  AFASTANDO  A  AUTOCORRUPÇÃO  DA  PREGUIÇA. 

 

Questionologia. Qual a categoria da real disposição apresentada por você na realização 

das tarefas magnas nesta vida humana? A lei do maior esforço já é empregada teaticamente por 

você com resultados válidos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-

cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-

ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; página 399. 
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 125. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13864 

L E I    S U P R E M A  
( P O L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Lei Suprema, no universo da Politicologia, é o conjunto máximo de re-

gras e princípios norteadores da defesa da Humanidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo lei vem do idioma Latim, lex, “rito; lei; obrigação civil escrita  

e promulgada”. Apareceu no Século XI. O vocábulo suprema procede igualmente do idioma La-

tim, supremus, “mais alto; muito elevado; excelso; soberano; o primeiro; o principal; o qual está 

na extremidade; o  ltimo; o derradeiro; o final; o extremo”  de superrimus, “supérrimo”  supino 

de superus, “que está em cima; superior; alto; s pero”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Lei maior. 2.  Lei fundamental. 3.  Regra magna. 4.  Estatuto funda-

mental. 5.  Norma consciencial. 6.  Regimento universal. 

Neologia. As 3 expressões compostas Lei Suprema, Lei Suprema Básica e Lei Suprema 

Avançada são neologismos técnicos da Politicologia. 

Antonimologia: 1.  Lei Comum. 2.  Circular. 

Estrangeirismologia: a Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen; a Universal 

Declaration of Human Rights; a magna carta; a paramount law; a lex mater. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade evolutiva das consciências. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Politicologia; os cosmopensenes; a cosmopen-

senidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade. 

 

Fatologia: o bem-estar da Humanidade; a demografia; as legalidades; as licitudes; a ree-

ducação política da Humanidade; os Estados da Socin; o Estado Evoluído; o Estado Mundial;  

a Organização das Nações Unidas (ONU); as funções da lei suprema; a regência universal; a or-

ganização social; a designação e a delimitação do poder; a definição e a salvaguarda dos direitos  

e deveres conscienciais. 

 

Parafatologia: o supremo poder das energias cosmoéticas; a autovivência do estado 

vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o parafato de a Para-

politicologia estabelecer como a Paralei Suprema a defesa da Para-Humanidade; o superno 

cognitivo na Central Extrafísica da Verdade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ortocognição-ortopensenização-ortoconduta. 

Principiologia: os princípios da Parapoliticologia; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); os princípios do Paradireito; os princípios do Estado Mundial; o princípio da hierarquia 

das leis; o corpus universal dos princípios cosmoéticos; os princípios evolutivos fundamentais;  

o princípio da igualdade consciencial perante as leis; o princípio da primazia da nução cosmoé-

tica sobre a consciência isolada; o princípio da irresistibilidade perante a racionalidade evolu-

tiva avançada. 

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

(CGC). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da reurbex. 
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Tecnologia: o embasamento para a técnica de viver evolutivamente em qualquer di-

mensão. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência. 

Colegiologia: o sobregoverno do Colégio Invisível das CLs. 

Efeitologia: os efeitos das leis supremas no livre arbítrio pessoal. 

Ciclologia: o ciclo legislador promulgação-consecução-revisão. 

Enumerologia: as regras máximas; os princípios essenciais; a Democracia pura; a Cons-

tituição Universal; o Código Geral de Cosmoética; o fluxo evolutivo da Humanidade; as Cartas 

Magnas da Multidimensionalidade. 

Binomiologia: o binômio legislatório universalidade-obrigatoriedade. 

Interaciologia: a interação CPC-CEV; a interação leis universais–leis locais. 

Crescendologia: o crescendo Lei Suprema da defesa do Estado–Lei Suprema da defesa 

da Humanidade; o crescendo Politicologia-Parapoliticologia; o crescendo Lei Suprema–Paralei 

Suprema; o crescendo evolutivo de cognição quanto ao Cosmos; o crescendo evolutivo cosmovi-

siológico Ética Humana–Cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva. 

Polinomiologia: o polinômio leis-direitos-deveres-cidadania. 

Antagonismologia: o antagonismo leis-cumprimento-absolvição / leis-descumprimento- 

-punição; o antagonismo livre arbítrio / determinismo. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior o livre arbítrio conquistado, maior a au-

tossubmissão voluntária ao fluxo cósmico. 

Politicologia: a democracia pura; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a merito-

cracia evolutiva; o futuro governo planetário do Estado Mundial. 

Legislogia: a Lei Suprema; a Cosmoeticologia como a Ciência das leis diretoras das 

ações conscienciais; a Nomologia como a Ciência da Legislação; a lei ordenadora do Cosmos;  

a lei de ação e reação; a lei do maior esforço aplicada à compreensão da dinâmica do Cosmos. 

Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a projeciofilia; a evoluciofilia; a parapsicofilia; 

a assistenciofilia; a pesquisofilia. 

Mitologia: o descarte definitivo do mito do Universo caótico. 

Holotecologia: a juridicoteca; a intelectoteca; a experimentoteca; a proexoteca; a peda-

gogoteca; a pensenoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Politicologia; a Parapoliticologia; a Paradireitologia; a Legislo-

gia; a Sociologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia;  

a Policarmologia; a Priorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-
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ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens legislator; o Homo sapiens legislogus; o Homo sapiens 

holomaturologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo 

sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Lei Suprema Básica = o conjunto de regras atuante na vida intrafísica ou 

humana, nesta dimensão; Lei Suprema Avançada = o conjunto de regras atuante, além da vida hu-

mana, também na vida consciencial em outras dimensões. 

 

Culturologia: a cultura da Parapoliticologia Cósmica. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Politicologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 7 quesitos 

básicos da Lei Suprema: 

1.  Defesa  da  Humanidade. 

2.  Segurança  da  Humanidade. 

3.  Saúde  da  Humanidade. 

4.  Sobrevivência  da  Humanidade. 

5.  Coexistência  da  Humanidade. 

6.  Pacificação  da  Humanidade. 

7.  Evolução  da  Humanidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Lei Suprema, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Código  consagrado:  Autorrecexologia;  Neutro. 

04.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

08.  Holofilosofia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Legislogia:  Direitologia;  Homeostático. 

10.  Lei  da  Proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Lei  da  Projeciologia:  Legislogia;  Homeostático. 

12.  Lei  do  Maior  Esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

14.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Principiologia:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 
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A  LEI  SUPREMA,  NO  ÂMBITO  DA  POLITICOLOGIA,  ACEI-
TA  COMO  SENDO  A  DEFESA  DA  HUMANIDADE,  ABRE  

CAMINHO  FRANCO  PARA  A  VIVÊNCIA  DA  DEMOCRACIA  

PURA  E  PARA  O  FUTURO  ESTADO  MUNDIAL  NA  TERRA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a Lei Suprema como sendo a defesa da 

Humanidade? Você age, de algum modo, a favor desta Lei Suprema? 
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L E I T M O T I V    H O L O B I O G R Á F I C O  
( S E R I E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O leitmotiv holobiográfico é a ideia, tema, assunto, especialidade, ocupa-

ção, interesse ou megafoco capaz de funcionar como principal motivo condutor das priorizações 

da consciência ao longo das vidas sucessivas (Seriexologia), sendo responsável pelo surgimento, 

desenvolvimento e consolidação do materpensene, dos megaatributos e da retrossenha consci-

encial (Intraconscienciologia). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo do idioma Alemão, leitmotiv, significa “motivo recorrente; motivo 

fundamental significativo numa obra literária”. O elemento de composição holo procede do idio-

ma Grego, hólos, “total; completo; inteiro”. O vocábulo biografia provém do mesmo idioma Gre-

go, biographia, “relato de vidas”  constitu do pelos elementos de composição bios, “vida”  e gra-

phe, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Leitmotiv seriexológico. 2.  Leitmotiv autevolutivo. 3.  Motivo con-

dutor holobiográfico. 4.  Condutor da automegaprioridade multiexistencial. 5.  Automegafoco 

seriexológico. 6.  Linha de autodesenvolvimento holobiográfico. 

Neologia. As 3 expressões compostas leitmotiv holobiográfico, leitmotiv holobiográfico 

homeostático e leitmotiv holobiográfico nosográfico são neologismos técnicos da Seriexologia. 

Antonimologia: 1.  Leitmotiv musical. 2.  Leitmotiv literário. 3.  Antiprioridade holobio-

gráfica. 

Estrangeirismologia: o leitmotiv holobiográfico; o conteúdo do timeline seriexológico; 

o background paracerebral. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Autorretrocogniciologia Lúcida. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular capaz de sintetizar o assunto: – Leit-

motiv holobiográfico: autoparacartografia. 

Coloquiologia. A expressão coloquial entre pessoas se reencontrando: – Afinal, por onde 

andaste durante todo esse tempo? 

Filosofia: a Holofilosofia. 

Unidade. A unidade de medida da seriéxis é o Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Seriexologia; os autopensenes; a autopenseni-

dade; os genopensenes; a genopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os cripto-

pensenes; a criptopensenidade; a consequência dos rastros autopensênicos; a noção quanto ao pa-

pel da fôrma holopensênica; a autopensenização polifásica ampliando a recuperação de mega-

cons; as parapesquisas da raiz do autotemperamento (Holomnemossomatologia); os holopensenes 

favoráveis à conscin; os holopensenes desfavoráveis à conscin; a descoberta do leitmotiv holobio-

gráfico auxiliando na colimação lúcida do materpensene com o megatrafor (Megarrecinologia). 

 

Fatologia: o temperamento e os interesses conscienciais atuais enquanto resultado da 

História Evolutiva Pessoal (Holobiografologia); a lucidez quanto às compensações evolutivas;  

a autoproéxis enquanto síntese das necessidades evolutivas da consciência lúcida; o compléxis 

gabaritando a conscin a assumir neodesafios evolutivos em determinada área de trabalho atacadis-

ta (Reurbexologia); a especialidade consciencial sob o prisma cosmovisiológico da seriéxis (Con-

trapontologia). 
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Parafatologia: a recorrência de temas, pessoas e contextos ao longo da serialidade exis-

tencial; o eixo temático predominante da espiral evolutiva; a pripri seriexológica; a razão de ser 

das retrovidas; o fio condutor dos autointeresses ao longo das existências humanas; as retrodeci-

sões gerando efeitos hodiernos; a união das pontas retrocognitivas; o megafoco seriexológico 

pessoal; os retropalcos existenciais pessoais; o tema principal da holobiografia pessoal; a trilha 

sonora da multiexistencialidade pessoal; o roteiro da novela holocármica pessoal; o cenário serie-

xológico pessoal habitual; o figurino essencial das atuações retrocognitivas pessoais; a plateia 

multidimensional pessoal; o protagonismo evolutivo pessoal; a Genealogia grupocármica multi-

milenar; a carreira holobiográfica; a marcha evolutiva intra e extrafísica; as linhas de abertura 

pessoais atuais decorrentes da bagagem holobiográfica; a base das interprisões grupocármicas; as 

companhias seriexológicas usuais; os maus hábitos não evolutivos alimentados cronicamente ao 

longo das vidas consecutivas; a raiz pretérita dos atuais atributos conscienciais (trafares; trafores; 

trafais); as recomposições evolutivas cíclicas; os determinantes do saldo da Ficha Evolutiva Pes-

soal (FEP); o aprendizado e a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a constituição 

seriexológica da sinalética energética e parapsíquica pessoal; as assistências críticas de destino 

enquanto ponto de inflexão na holobiografia consciencial; a retomada e atualização interexistenci-

al dos retroescritos (Verponologia); a assunção do Curso Intermissivo (CI) oportunizando a me-

garrecin, o planejamento da autoproéxis atual e a aceleração da História Pessoal; o início do fim 

dos erros seriexológicos crassos; a assunção teática da cláusula pétrea da proéxis amortizando as 

omissões feitas na retrovida crítica; o papel da identidade intermissiva no leitmotiv holobiográfi-

co; o interesse pesquisístico nas múltiplas personalidades consecutivas (pessoais e alheias) pela 

conscin lúcida; o mapeamento grupal da paraparentela evolutiva (Parassociogramologia); as re-

trocognições funcionando ao modo de cartografia da rota seriexológica realizada (Holomnemos-

somatologia); o encadeamento intervidas consciente (Multiproexologia); a intertextualidade ges-

conológica multiexistencial (Autorrevezamentologia); a holossomaticidade interexistencial lúcida 

(Macrossomatologia); a preparação atual da neointermissão (Paraliderologia Interassistencial);  

a recuperação consciente da autorretrossenha; o leitmotiv holobiográfico na condição de cosmos-

síntese multiexistencial da consciência para determinado momento evolutivo crítico (Seriexome-

trologia). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo linha de abertura–bagagem holobiográfica. 

Principiologia: o princípio da restauração evolutiva. 

Codigologia: a qualificação seriexológica do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do nódulo holomnemônico; a teoria das ideias inatas; a teoria da 

pangrafia grupocármica. 

Tecnologia: a técnica de identificação da retrossenha pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia. 

Efeitologia: o efeito maxiproexológico do leitmotiv holobiográfico. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das retrocognições. 

Ciclologia: o desvendamento do Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP); a lucidez quanto 

ao ciclo do curso grupocármico interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmali-

dade. 

Enumerologia: o fio da espada holobiográfico (Holocarmologia); o fio da navalha holo-

biográfico (Discernimentologia); o fio de prumo holobiográfico (Holossomatologia); o fio de nota 

holobiográfico (Gesconologia); o fio de bigode holobiográfico (Cosmoeticologia); o fio da meada 

holobiográfico (Multiproexologia); o fio de Ariadne holobiográfico (Evoluciologia). A síntese 

intraconsciencial; a síntese materpensênica; a síntese megaatributiva; a síntese proexológica;  

a síntese seriexológica; a síntese autoparabiográfica; a síntese evolutiva. 

Binomiologia: o binômio proéxico bússola intraconsciencial–relógio extraconsciencial. 
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Interaciologia: a interação memória-emoção; a interação autopolarização maxiproexo-

lógica–parassincronicidade retrocognitiva (Fluxopensenologia). 

Crescendologia: o crescendo evolutivo retrovida crítica–vida pré-CI–autoproéxis atual. 

Trinomiologia: o trinômio tema-grupo-intenção. 

Polinomiologia: o polinômio troupe-trama-traição-tragédia; o polinômio milênio-sécu-

lo-década-dia-minuto-átimo. 

Antagonismologia: o antagonismo lucidez holobiográfica / leviandade retrocognitiva. 

Paradoxologia: o paradoxo evolutivo do recurso da hipomnésia ressomática ao apagar 

as lembranças perturbadoras arrastar para o esquecimento, também, as boas lembranças. 

Politicologia: a meritocracia. 

Legislogia: a lei da afinidade evolutiva. 

Holotecologia: a cronoteca; a memorioteca; a parafenomenoteca; a grupoteca; a serie-

xoteca; a consciencioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Seriexometria; a Holobiografologia; a Interexis-

tenciologia; a Retrocogniciologia; a Holomemoriologia; a Multiproexologia; a Holocarmologia;  

a Parageneticologia; a Interassistenciologia; a Autorrevezamentologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a autocobaia seriexológica; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o tenepessista; o pro-

jetor consciente; o epicon lúcido; o evoluciólogo; o parageneticista; o seriexólogo. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a tenepessista; a pro-

jetora consciente; a epicon lúcida; a evolucióloga; a parageneticista; a seriexóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens autohereditator; o Homo 

sapiens autorrevertor; o Homo sapiens reversator; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens 

cotherapeuticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens 

conscientiologus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: leitmotiv holobiográfico homeostático = a linha de atuação seriexológica 

predominantemente cosmoética, com saldo positivo da Ficha Evolutiva Pessoal; leitmotiv holobi-

ográfico nosográfico = a linha de atuação seriexológica predominantemente negativa, com saldo 

devedor na Ficha Evolutiva Pessoal. 

 

Culturologia: a cultura da Retrocogniciologia Lúcida. 

 

Temário. Atinente à Cosmovisiologia, eis, dentre outros, ordenados alfabeticamente,  

100 temas, ideias, épocas, ocupações, lugares, etnias, áreas do saber ou condições conscienciais 

(Holopensenologia) passíveis de figurar entre os principais constituintes do leitmotiv holobiográ-

fico dos intermissivistas atuais: 

01.  Abolicionismo: a liberdade; a dignidade; o escravagismo; a subjugação. 

02.  África. 

03.  Alexandria. 

04.  Aristocracia: a nobreza; a fidalguia; o prestígio; os provilégios; a presunção. 

05.  Astronomia. 

06.  Belicismo: as guerras; os impérios; o colonialismo. 

07.  Botânica: as plantas; a Natureza; o Reino Vegetal. 

08.  Caça: as agróteras; a cinegética; a habilidade venatória; o hábito aristocrático. 
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09.  Capitalismo. 

10.  Cartesianismo. 

11.  Cartografia: os mapas; a Geografia. 

12.  Celtas. 

13.  Ciência. 

14.  Ciganos. 

15.  Códigos: a encriptação; os segredos; a Sincronologia. 

16.  Comédia: o humor; a sátira. 

17.  Comida: o gourmet; o gourmand; a culinária; a cozinha. 

18.  Comunismo. 

19.  Construção: a Arquitetura; a Engenharia. 

20.  Corpo: a Anatomia. 

21.  Criança: a educação infantil; a creche; a Pediatria; a Pedagogia. 

22.  Cristianismo. 

23.  Cruzadas. 

24.  Cuidadologia: a Medicina; a Clínica; a Cirurgia; a Enfermagem. 

25.  Dança. 

26.  Dicionário: a Lexicografia. 

27.  Dinheiro: as moedas; os bancos; os empréstimos; os juros; as fortunas. 

28.  Editoria: os incunábulos; a invenção da prensa; a Tipografia. 

29.  Educação: a instrução; a formação consciencial; a Pedagogia. 

30.  Enciclopedismo. 

31.  Epidemias: as doenças infecciosas; as pragas; as pestes; a Epidemiologia. 

32.  Escrita: a pena; o papiro; o pergaminho; o papel. 

33.  Escultura: a modelagem; a glíptica; as gárgulas. 

34.  Esoterismo: o ocultismo; a cabala; a maçonaria; a Teosofia. 

35.  Esporte: a competitividade; o culto ao corpo. 

36.  Evolução: o progresso; o darwinismo. 

37.  Feudalismo. 

38.  Filologia. 

39.  Filosofia. 

40.  Física. 

41.  Gestão: a gerência; o comando; a superintendência; a liderança; a Administração. 

42.  Governanta: a administração familiar; a educação infantil. 

43.  Gramática. 

44.  Helenismo: a cultura greco-romana. 

45.  História Natural: a Biologia. 

46.  Historiografia. 

47.  Holocausto. 

48.  Iluminismo: o antidogmatismo; a defesa da racionalidade; o Esclarecimento. 

49.  Impressionismo. 

50.  Inquisição: o tribunal eclesiástico; os hereges; as bruxas; as torturas. 

51.  Inventividade: as invenções; a criatividade útil; a Heurística. 

52.  Islamismo. 

53.  Jornalismo: a comunicação; a informação; a veiculação cognitiva. 

54.  Judaísmo. 

55.  Jurisprudência: o senso de justiça; as leis; as Pandectas; o Digesto; a Legislogia. 

56.  Língua: os idiomas; o poliglotismo. 

57.  Literatura: a ficção; os romances; os contos; a prosa. 

58.  Livros: a biblioteca; a bibliofilia; a Bibliologia. 

59.  Lógica. 

60.  Maquinário: a habilidade manual. 

61.  Mar: os marinheiros; as navegações; a Biologia Marinha; a Marinha Mercante. 
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62.  Matemática: os números; a Geometria; a Aritmética. 

64.  Mecenato: o apoio financeiro aos artistas; os mecenados; a família Médici. 

65.  Medievalismo: a Idade Média. 

66.  Mente: a consciência; a Psicologia; a Psiquiatria; a Neurociência. 

67.  Militarismo: o exército; a defesa territorial; o estrategismo bélico. 

68.  Monarquia: a corte; as cortesãs; a nobreza; a família real. 

69.  Monastério: a vida monástica; os cenobitas; os monges copistas; os glosadores. 

70.  Mulher (gênero): o feminismo. 

71.  Música. 

72.  Orientalismo. 

73.  Pacifismo. 

74.  Palavra: os vocábulos; o léxico; os conceitos; a Lexicologia. 

75.  Papado: a liderança católica. 

76.  Parapsiquismo: as iniciações; a magia; o ocultismo. 

77.  Pedra: a gema; as pedras preciosas; a Gemologia; a Geologia. 

78.  Pintura. 

79.  Pitagorismo. 

80.  Poesia. 

81.  Política: os governos; as cidades; a vida comunitária. 

82.  Positivismo. 

83.  Prostituição: a exploração somática; a sedução; a promiscuidade. 

84.  Química: os elementos químicos; a Alquimia; a Farmácia. 

85.  Realismo (Literatura). 

86.  Reforma (protestante). 

87.  Renascimento. 

88.  Retórica. 

89.  Revoluções. 

90.  Roma. 

91.  Romantismo (Literatura). 

92.  Sangue: a hematofobia; a hematofilia; a cirurgia; a vida; a morte. 

93.  Sociologia: a convivialidade; a Geografia Humana. 

94.  Taxonomia: a classificabilidade; a enumeração; a listagem. 

95.  Teatro: os saltimbancos; o jogral; o circo; a interpretação. 

96.  Terra: os latifúndios; os feudos. 

97.  Tirania: o despotismo. 

98.  Toxicologia: as bebidas; o tabagismo; as drogas; os venenos. 

99.  Universidade: a alma mater; a casa do saber; a formação profissional; a Academia. 

100.  Veterinária: os animais; os bichos; a domesticação; a Cuidadologia Zoológica. 

 

Mistura. Considerando a Seriexologia, cabe lembrar a possibilidade óbvia de existirem 

numerosos outros temas e de os itens listados aparecerem simultaneamente e se misturarem nas 

retromanifestações pessoais e grupais. Urge selecionar aqueles mais predominantes na holobio-

grafia pessoal e mais prioritários para o contexto proexológico atual. 

Tares. No tocante à Interassistenciologia, daí podem surgir diversos frutos gesconológi-

cos (binômio tares-gescon) visando saldar os retroerros pessoais cometidos, por exemplo, através 

do trinômio imperícia-imprudência-negligência no contexto do polinômio prestígio-poder-sexo- 

-dinheiro (Errologia). 

Reperspectivação. Pela Proexologia, os intermissivistas lúcidos dedicados, pré-comple-

tistas, já estão reescrevendo a própria Para-História carregando menos nas tintas emocionais. 

Com isso, diminuem os garranchos, borrões e rascunhos da autopensenidade (frequentes nas re-

troexistências) a fim de poder priorizar a excelência mentalsomática do desperto nas próprias 

manifestações. 
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Neorressomas. A partir daí, novas reedições atualizadas de si mesmo (ressomas) surgi-

rão em volume cada vez maior na seriéxis para finalmente perderem a necessidade de existir. 

Neometas. Em outras palavras, os componentes engajados da maxiproéxis investem 

conscientemente no alcance, as soon as possible, da Despertologia no curto prazo para poderem 

vislumbrar a Serenologia no longo prazo (Ortopriorologia). 

 

Neomotivação. Nesse sentido, pode-se listar na ordem alfabética dos termos, dentre ou-

tros, 35 crescendos evolutivos capazes de ilustrar a motivação dos intermissivisas em assumir 

neopossibilidades qualificadoras e amplificadoras do próprio leitmotiv holobiográfico a partir do 

desenvolvimento de diferentes especialidades conscienciológicas: 

01.  Crescendo seriexológico absolutismo-Parapoliticologia. 

02.  Crescendo seriexológico academicismo-Conscienciocentrologia. 

03.  Crescendo seriexológico alienismo-Consciencioterapia. 

04.  Crescendo seriexológico assedialidade-Amparologia. 

05.  Crescendo seriexológico aulicismo-Epicentrismologia. 

06.  Crescendo seriexológico belicismo-Interassistenciologia. 

07.  Crescendo seriexológico biologismo-Seriexologia. 

08.  Crescendo seriexológico cenobitismo-Tenepessologia. 

09.  Crescendo seriexológico cinegética-Zooconviviologia. 

10.  Crescendo seriexológico colonialismo-Reurbexologia. 

11.  Crescendo seriexológico criacionismo-Evoluciologia. 

12.  Crescendo seriexológico desportismo-Macrossomatologia. 

13.  Crescendo seriexológico dogmatismo-Verponologia. 

14.  Crescendo seriexológico emulação-Extrapolacionismologia. 

15.  Crescendo seriexológico escravagismo-Despertologia. 

16.  Crescendo seriexológico fanatismo-Liberopensenologia. 

17.  Crescendo seriexológico feudalismo-Universalismologia. 

18.  Crescendo seriexológico heliocentrismo-Epiconscienciologia. 

19.  Crescendo seriexológico homicídio-Ressomatologia. 

20.  Crescendo seriexológico ignorantismo-Discernimentologia. 

21.  Crescendo seriexológico literatura-Taristicologia. 

22.  Crescendo seriexológico materialismo-Multidimensiologia. 

23.  Crescendo seriexológico nobiliarquia-Parageneticologia. 

24.  Crescendo seriexológico nomadismo-Ofiexologia. 

25.  Crescendo seriexológico ocultismo-Parapercepciologia. 

26.  Crescendo seriexológico paroquialismo-Cosmovisiologia. 

27.  Crescendo seriexológico plutocraticismo-Voluntariologia. 

28.  Crescendo seriexológico prostituição-Transafetivologia. 

29.  Crescendo seriexológico religiosismo-Comunexologia. 

30.  Crescendo seriexológico retórica-Parapedagogiologia. 

31.  Crescendo seriexológico salvacionismo-Completismologia. 

32.  Crescendo seriexológico sarcasmo-Megaeuforizaciologia. 

33.  Crescendo seriexológico tanatofobia-Projeciologia. 

34.  Crescendo seriexológico tiranismo-Paradireitologia. 

35.  Crescendo seriexológico tradicionalismo-Retrocogniciologia. 

 

Neorressoma. Sob a ótica da Evoluciologia, a ortopriorização referida anteriormente 

aquilatará, cada vez, mais os interesses e decisões dos atuais intermissivistas para todo o porvir 

seriexológico. Nesse caso, o leitmotiv holobiográfico já estará alcandorado com percentual maior 

de cosmoeticidade. Isso muda tudo. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o leitmotiv holobiográfico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

03.  Autocobaia  seriexológica:  Autoparaconscienciometrologia;  Homeostático. 

04.  Autodileção  paragenética:  Filiologia;  Neutro. 

05.  Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

06.  Benefício  da  autorretrocognoscibilidade:  Autosseriexologia;  Homeostático. 

07.  Crescendo  paraperfilológico:  Seriexologia;  Homeostático. 

08.  Crescendo  retrocognição-neorresponsabilidade:  Seriexologia;  Homeostático. 

09.  Detalhamento  retrocognitivo:  Seriexologia;  Homeostático. 

10.  Holobiografia  pessoal:  Holobiografologia;  Neutro. 

11.  Megacalibragem  intraconsciencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

12.  Palimpsesto  consciencial:  Parageneticologia;  Neutro. 

13.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  da  restauração  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Retrossenha  pessoal:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

 

O  LEITMOTIV  HOLOBIOGRÁFICO  TRADUZ  OS  VESTÍGIOS  

DA  CAMINHADA  CONSCIENCIAL  AO  LONGO  DO  LONGO  

TRAJETO  AUTOSSERIEXOLÓGICO.  DIAGNOSTICÁ-LO  BEM 

SIGNIFICA  MAXICONQUISTA  E  MEGARRESPONSABILIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se interessou em pesquisar a própria trajetória 

holobiográfica? Quais são as principais hipóteses quanto ao leitmotiv holobiográfico? Quais as 

implicações maxiproexológicas? 

 

P. F. 
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L E I T O R - RE V I S O R  
( L E I T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O leitor-revisor é a conscin, homem ou mulher, com o hábito de ler e, ao 

mesmo tempo, revisar textos escritos, próprios ou alheios, à procura de incorreções e clarifi-

cações. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra leitor vem do idioma Latim, lector, “o que l ”. Surgiu no Século 

XV. O termo revisor é de origem controversa. Segundo Antônio Geraldo da Cunha (1924–1999) 

é adaptação do idioma Francês, reviseur, “aquele que revisa”  provavelmente derivada do idioma 

Latim Medieval, revisor. Para José Pedro Machado (1914–2005) procede do verbo revisar, tam-

bém de origem obscura. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Ledor-revisor. 2.  Leitora-revisora. 3.  Ledora-revisora. 

Neologia. As 6 expressões compostas leitor-revisor, leitor-revisor próprio, leitor-revisor 

alheio, leitora-revisora, leitora-revisora própria e leitora-revisora alheia são neologismos técni-

cos da Leiturologia. 

Antonimologia: 1.  Leitor. 2.  Leitora. 

Estrangeirismologia: o feedback das leituras; o foreknowledge preventivo; a neglect of 

punctuality; o general reader; o avid reader in all ways or places; o peruser; o widescreen;  

o Omniquestionarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da vivência com o mentalsoma teático. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal mentalsomático; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os 

neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os grafopensenes; a grafo-

pensenidade. 

 

Fatologia: a leitura; a revisão; a leitura-revisão; a concentração mental na leitura; a aten-

ção acurada na leitura; a associação de ideias na leitura; o nível da compreensão pessoal do texto 

lido; as anotações durante a leitura; as clarificações; as melhorias; as ampliações; o surgimento de 

neoideias durante a leitura; a maturação textual. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo curiosidade-autopesquisa-leitura; o sinergismo pesqui-

sa-leitura-reflexão; o sinergismo coesão-coerência-clareza para a leitura fluente do texto; o si-

nergismo eficaz leitura-memória; o sinergismo funcional leitor-escritor. 

Principiologia: o princípio da inacabativa textual ou da revisão ininterrupta pelo autor 

publicado, homem ou mulher; o princípio da descrença; o princípio da precaução. 

Codigologia: os códigos de marcação revisional; o código pessoal de Cosmoética 

(CPC). 

Teoriologia: a teoria do mentalsoma como sendo o paracorpo do autodiscernimento. 

Tecnologia: as técnicas pedagógicas de criação do hábito da leitura; a técnica da mini-

leitura prévia; a técnica da leitura especializada dos verbetes da Enciclopédia da Consciencio-
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logia; a técnica da atenção prospectiva; a técnica da ausculta holopensênica; a técnica da 

heterocrítica cosmoética; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos mnemônicos interativos das leituras técnicas; a autocognição la-

cunada como efeito da escassez da leitura; os efeitos do hábito da leitura na formação do olho 

clínico revisional; os efeitos dos alertas e contribuições providenciais no aperfeiçoamento da 

obra escrita. 

Neossinapsologia: as neossinapses provenientes das leituras úteis. 

Ciclologia: o ciclo pesquisístico leitura-pesquisa-exposição; o ciclo leitura do autor–lei-

tura do leitor–releitura do autor; o ciclo leitura-reflexão-compreensão; o ciclo assimilação inte-

lectual–releitura da retrocultura–formação da neocultura; o ciclo leitura-sublinhamento-esque-

matização-resumo; o ciclo leitura-teoria-vivência-comprovação; o ciclo avaliação diagnóstica– 

–ilação prognóstica–ação preventiva; o ciclo leitura-avaliação-correção. 

Enumerologia: o leitor ativo; o leitor atencioso; o leitor crítico; o leitor comentarista;  

o leitor corretor; o leitor colaborador; o leitor reeducador. 

Binomiologia: o binômio releituras-neoideias; o binômio escrito-texto; o binômio au-

tor-leitor; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação experiência pessoal–releitura proexológica; a interação es-

crita-leitura; a interação bom leitor–bom revisor–bom escritor. 

Crescendologia: o crescendo leitura pessoal–autorreflexão; o crescendo leitura-escrita- 

-autoria. 

Trinomiologia: o trinômio pouca leitura–escrita deficiente–vocabulário escasso; o tri-

nômio pesquisa-leitura-consulta; o trinômio leitura-registro-redação; o trinômio autor-obra-tra-

dutor; o trinômio leitura–releitura–diagnóstico textual; o trinômio intenção do redator (sentido 

pretendido)–intenção comunicada no texto (sentido expresso)–interpretação do ledor (sentido 

compreendido); o trinômio compreensão da mensagem–percepção de problema–apresentação de 

soluções. 

Polinomiologia: o polinômio leitura-reflexão-redação-tradução; o polinômio penseni-

zações-leituras-anotações-debates; o polinômio autopensenes-leituras-registros-colóquios; o po-

linômio pesquisa dirigida–leitura selecionada–reflexão temática–escrita técnica; o polinômio 

ambiguidades-obscuridades-prolixidades-duplicidades; o polinômio quantidade-qualidade-inteli-

gibilidade-veracidade-relevalidade. 

Antagonismologia: o antagonismo leitor-revisor / leitor comum; o antagonismo leitor 

erudito / leitor ignaro; o antagonismo leitura reflexiva / leitura superficial; o antagonismo leitura 

profissional / leitura amadora; o antagonismo revisão precisa / hiperrevisão. 

Paradoxologia: o paradoxo texto complexo–leitura fácil. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual; as leis ortográficas; as leis gramaticais. 

Filiologia: a leiturofilia; a bibliofilia; a criticofilia; a gnosiofilia; a neofilia; a intenciono-

filia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: a síndrome da psicose do revisor. 

Holotecologia: a maturoteca; a encicloteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a assis-

tencioteca; a comunicoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Leiturologia; a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia; a Ex-

perimentologia; a Autopesquisologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Paraper-

cepciologia; a Parassemiologia; 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. 
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Masculinologia: o leitor-revisor; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador 

intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassa-

geiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o cons-

ciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexó-

logo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; 

o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata;  

o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a leitora-revisora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a ampara-

dora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;  

a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proe-

xista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;  

a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a te-

nepessista; 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 lector; o Homo sapiens anticipatus; o Homo sapiens ra-

tionabilis; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens encycloma-

ticus; o Homo sapiens lectrix; o Homo sapiens omnilector; o Homo sapiens cognocrata; o Homo 

sapiens autocognitor; o Homo sapiens omnicognitor; o Homo sapiens pancognitor; o Homo sa-

piens polymatha; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens culturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: leitor-revisor próprio = a conscin, homem ou mulher, com o hábito de 

ler e, ao mesmo tempo, revisar textos escritos da própria lavra, à procura de incorreções e clarifi-

cações; leitor-revisor alheio = a conscin, homem ou mulher, com o hábito de ler e, ao mesmo 

tempo, revisar textos escritos por outrem, à procura de incorreções e clarificações. 

 

Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia; a cultura da Leiturologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o leitor-revisor, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Antagonismo  pesquisa  /  leitura:  Antipesquisologia;  Neutro. 

03.  Aperitivo  intelectual:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Autodidatismo:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

05.  Autossuficiência  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Coesão  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

08.  Cultura  conscienciocêntrica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

09.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Interleitura  parapsicosférica:  Energossomatologia;  Neutro. 

11.  Leitura:  Leiturologia;  Neutro. 

12.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

13.  Omnileitura:  Omnileiturologia;  Neutro. 
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14.  Reserva  de  leitura:  Autocogniciologia;  Neutro. 

15.  Sequenciamento  parafactual:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

 

O  BOM  HÁBITO  DE  LER  E,  AO  MESMO  TEMPO,  REVISAR  

TEXTOS  ESCRITOS,  PRÓPRIOS  OU  ALHEIOS,  À  PROCURA  

DE  INCORREÇÕES,  EXPANDE  A  CAPACIDADE  INTELECTI-
VA  E  OS  DICIONÁRIOS  CEREBRAIS  DA  CONSCIN  LÚCIDA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem o hábito de ler? Também tem o hábito de re-

visar textos? E ainda tem o hábito de ler e revisar simultaneamente? 
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L E I T U R A  
( L E I T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A leitura é a ação, efeito ou o ato mentalsomático de a conscin ler, deci-

frando os signos gráficos explicitativos da linguagem oral e apreendendo o conhecimento do con-

teúdo do texto escrito a fim de se informar. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo leitura vem do idioma Latim, lectura, de legere, “reunir; enro-

lar; escolher; ler para si; ler em voz alta”. Apareceu em   8 . 

Sinonimologia: 1.  Decodificação da escrita. 2.  Decifração linguística. 3.  Interpretação 

de texto. 4.  Cognição técnica. 5.  Ato de encarar os livros. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 31 cognatos derivados do vocábulo leitura: an-

tileitura; coleitor; coleitora; desleitura; heteroleitura; interleitura; leitor; leitora; leitorado; lei-

tora-escritora; leitora-impressora; leitoral; leitora-revisora; leitor-escritor; leitor-impressor; 

leitor-revisor; leiturado; leiturista; leiturofilia; leiturofobia; Leiturologia; microleitor; microlei-

tora; microleitura; minileitura; multileitura; neoleitura; omnileitura; pré-leitura; pró-leitura; re-

leitura. 

Neologia. As duas expressões compostas leitura superficial e leitura profunda são neo-

logismos técnicos da Leiturologia. 

Antonimologia: 1.  Analfabetismo. 2.  Apedeutismo. 3.  Pessoa leiturofóbica. 4.  Cons-

cin bibliofóbica. 5.  Iliteracia. 6.  Ato de fugir dos livros. 

Estrangeirismologia: o feedback das leituras. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento cognitivo técnico. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Leitura: gi-

nástica mentalsomática. Leitura: gazua evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal mentalsomático; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os 

neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a leitura; a concentração mental na leitura; a atenção acurada na leitura; a as-

sociação de ideias na leitura; o nível da compreensão pessoal do texto lido; as anotações durante  

a leitura; o surgimento de neoideias durante a leitura; a superlotação de leitores nas bibliotecas;  

a importância da editoração de obras libertárias dentro da Comunidade Conscienciológica Cos-

moética Internacional (CCCI); a relevância das bibliotecas, da Holoteca e das livrarias na Cognó-

polis; o Caderno de Campo do Leitor. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Binomiologia: o binômio leitura-releitura; o binômio leitura-autorreflexão. 

Trinomiologia: o trinômio pesquisa-leitura-consulta. 

Polinomiologia: o polinômio autopensenizações-leituras-anotações-debates. 

Antagonismologia: o antagonismo pesquisa / leitura. 

Politicologia: a lucidocracia. 
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Filiologia: a leiturofilia; a bibliofilia. 

Holotecologia: a biblioteca; a lexicoteca; a encicloteca; a infoteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Leiturologia; a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia; a Ex-

perimentologia; a Autopesquisologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a semiconsciex; a pessoa letrada; a pessoa lida; o público ledor; o público 

leitor; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o leitor exaustivo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;  

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofie-

xista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sis-

temata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a leitora exaustiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens lector; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens in-

tellectualis; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens encyclomaticus; o Homo sapiens lectrix; 

o Homo sapiens omnilector; o Homo sapiens cognocrata; o Homo sapiens autocognitor; o Homo 

sapiens omnicognitor; o Homo sapiens pancognitor; o Homo sapiens polymatha; o Homo sa-

piens mentalsomaticus; o Homo sapiens culturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: leitura superficial = a da leitora de ficção ou romances; leitura profunda 

= a do leitor de tratados técnicos. 

 

Culturologia: a cultura da leitura. 

Realidade. Precisamos insistir nas vantagens da leitura, em geral, para as pessoas a par-

tir do fato notório de ainda existir, neste Terceiro Milênio, políticos profissionais apedeutas, no 

Brasil, até na Presidência da República, aprendendo tão somente com a transmissão oral, sem pa-

ciência de encarar qualquer texto. 

 

Taxologia. À luz da Leiturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a listagem de 

100 categorias de leituras básicas, em geral, tanto positivas quanto negativas, a fim de expor  

o universo intelectual acessível aos pesquisadores e pesquisadoras: 

01.  Leitura  abrangente. 
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02.  Leitura  acelerada. 

03.  Leitura  acrítica. 

04.  Leitura  amadora. 

05.  Leitura  amena:  o  placebo  intelectual. 

06.  Leitura  analítica. 

07.  Leitura  apagógica. 

08.  Leitura  artística. 

09.  Leitura  atenta. 

10.  Leitura  científica. 

11.  Leitura  coerente. 

12.  Leitura  complementar. 

13.  Leitura  completa. 

14.  Leitura  comum. 

15.  Leitura  conformática. 

16.  Leitura  conscienciológica. 

17.  Leitura  conscienciométrica. 

18.  Leitura  consciencioterapêutica. 

19.  Leitura  conteudística. 

20.  Leitura  continuada. 

21.  Leitura  convencional. 

22.  Leitura  corporal. 

23.  Leitura  corrente. 

24.  Leitura  correta. 

25.  Leitura  cosmovisiológica. 

26.  Leitura  crítica. 

27.  Leitura  demonstrativa. 

28.  Leitura  desinteressada. 

29.  Leitura  detalhista. 

30.  Leitura  diária. 

31.  Leitura  dinâmica. 

32.  Leitura  direta. 

33.  Leitura  dramática. 

34.  Leitura  enciclopédica. 

35.  Leitura  energossomática. 

36.  Leitura  enriquecedora. 

37.  Leitura  epistológrafa. 

38.  Leitura  errada. 

39.  Leitura  esbanjadora. 

40.  Leitura  escolar. 

41.  Leitura  escolhida. 

42.  Leitura  especializada. 

43.  Leitura  esporádica. 

44.  Leitura  estratégica. 

45.  Leitura  exaustiva. 

46.  Leitura  extrafísica. 

47.  Leitura  falada. 

48.  Leitura  filosófica. 

49.  Leitura  formal. 

50.  Leitura  fotográfica. 

51.  Leitura  gramatical. 

52.  Leitura  grupal: a  da  listagem  dos  verbetes  nas  eleições  do  Tertuliarium. 

53.  Leitura  habitual. 

54.  Leitura  historiógrafa. 
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55.  Leitura  ideal. 

56.  Leitura  imperturbável. 

57.  Leitura  improdutiva. 

58.  Leitura  incoerente. 

59.  Leitura  ininterrupta. 

60.  Leitura  inteligível. 

61.  Leitura  interpretativa. 

62.  Leitura  inútil. 

63.  Leitura  judiciosa. 

64.  Leitura  jurídica:  a  da  sentença  do  juiz  no  tribunal. 

65.  Leitura  labial. 

66.  Leitura  libertária. 

67.  Leitura  livresca. 

68.  Leitura  madura. 

69.  Leitura  mental. 

70.  Leitura  midiática. 

71.  Leitura  moderna. 

72.  Leitura  monovisiológica. 

73.  Leitura  multifacetada. 

74.  Leitura  nova. 

75.  Leitura  óptica. 

76.  Leitura  paleográfica. 

77.  Leitura  paragenética. 

78.  Leitura  parapsíquica. 

79.  Leitura  parcial. 

80.  Leitura  pensênica. 

81.  Leitura  perfunctória. 

82.  Leitura  pessoal. 

83.  Leitura  política. 

84.  Leitura  prévia. 

85.  Leitura  prioritária. 

86.  Leitura  produtiva. 

87.  Leitura  profissional. 

88.  Leitura  profunda. 

89.  Leitura  proibida. 

90.  Leitura  prolongada. 

91.  Leitura  pública. 

92.  Leitura  reflexiva. 

93.  Leitura  repetida. 

94.  Leitura  sadia. 

95.  Leitura  seletiva. 

96.  Leitura  superficial. 

97.  Leitura  técnica. 

98.  Leitura  terapêutica. 

99.  Leitura  útil. 

100.  Leitura  voraz. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a leitura, indicados para a expansão das abordagens deta-

lhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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1.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

2.  Aquecimento  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

3.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

4.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

5.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

6.  Megaconhecimento  organizado:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

7.  Reserva  de  leitura:  Autocogniciologia;  Neutro. 

 

A  LEITURA  SADIA  É  RECURSO  INSUBSTITUÍVEL  PARA  
A  EVOLUÇÃO  DAS  CONSCIÊNCIAS,  SEM  EXCEÇÃO.  SEM 

LEITURA  NÃO  É  POSSÍVEL  A  EDUCAÇÃO.  SEM  EDUCA- 
ÇÃO  NÃO  É  POSSÍVEL  A  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Como se classifica você mesmo dentro do universo da Leiturologia? 

Você é leitor habitual ou esporádico? Quantos livros você leu este ano até agora? 
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L E I T U R A    A N T E C I P A D A  
( P A R A P R O S P E C T I V O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A leitura antecipada é o exame prévio e acurado de determinada realidade 

existencial objetivando a previsão dos acontecimentos e a prevenção contra possíveis infelicida-

des ou infortúnios. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo leitura procede do idioma Latim, lectura, de legere, “reunir; en-

rolar; escolher; revistar; fazer resenha; ler para si; ler em voz alta”. Surgiu no século XIV. O ter-

mo antecipada deriva também do idioma Latim, antecipatus, “antecipado”  de antecipare, “ante-

cipar”  constitu do por ante, “diante de; na presença de; antes; anteriormente”  e capere, “tomar; 

pegar; sofrer; padecer; ser impedido; ganhar; cativar; admitir; comportar”. Apareceu no Século 

XV. 

Sinonimologia: 1.  Leitura prévia. 2.  Abordagem antecipada. 3.  Análise antecipada. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo antecipa-

ção: antecipada; antecipado; antecipador; antecipadora; antecipante; antecipar; antecipatória; 

antecipatório; antecipável; antecipo. 

Neologia. As 3 expressões compostas leitura antecipada, leitura antecipada jovem e lei-

tura antecipada madura são neologismos técnicos da Paraprospectivologia. 

Antonimologia: 1.  Leitura posterior. 2.  Observação retardada. 3.  Abordagem tardia.  

4.  Análise retardada. 

Estrangeirismologia: o feedback das leituras; o foreknowledge preventivo; a neglect of 

punctuality. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à clarividência multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal mentalsomático; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os 

neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenização 

prognóstica técnica. 

 

Fatologia: a leitura antecipada; a leitura com autorreflexões; a leitura conscienciométri-

ca pelo conscienciograma; a proatividade nas medidas antidesastres; a análise cosmovisiológica 

previdente. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a leitura antecipada da psicosfera da pessoa antes do cartão de vi-

sitas; a abordagem bioenergética; a investigação psicométrica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo curiosidade-autopesquisa-leitura; o sinergismo pesqui-

sa-leitura-reflexão; o sinergismo coesão-coerência-clareza para a leitura fluente do texto; o si-

nergismo eficaz leitura-memória. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da precaução. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do mentalsoma como sendo o paracorpo do autodiscernimento. 
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Tecnologia: as técnicas pedagógicas de criação do hábito da leitura; a técnica da mini-

leitura prévia; a técnica da leitura especializada dos verbetes da Enciclopédia da Consciencio-

logia; a técnica da atenção prospectiva; a técnica da ausculta holopensênica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos mnemônicos interativos das leituras técnicas; a autocognição la-

cunada como efeito da escassez da leitura. 

Neossinapsologia: as neossinapses provenientes das leituras úteis. 

Ciclologia: o ciclo pesquisístico leitura-pesquisa-exposição; o ciclo leitura do autor–lei-

tura do leitor–releitura do autor; o ciclo leitura-reflexão-compreensão; o ciclo assimilação inte-

lectual–releitura da retrocultura–formação da neocultura; o ciclo leitura-sublinhamento-esque-

matização-resumo; o ciclo leitura-teoria-vivência-comprovação; o ciclo avaliação diagnóstica– 

–ilação prognóstica–ação preventiva. 

Enumerologia: a leitura correta; a leitura útil; a leitura selecionada; a leitura técnica;  

a leitura sistemática; a leitura em voz alta; a leitura nas entrelinhas. 

Binomiologia: o binômio releituras-neoideias. 

Interaciologia: a interação experiência pessoal–releitura proexológica; a interação es-

crita-leitura. 

Crescendologia: o crescendo leitura pessoal–autorreflexão; o crescendo leitura-escrita- 

-autoria. 

Trinomiologia: o trinômio pouca leitura–escrita deficiente–vocabulário escasso; o tri-

nômio pesquisa-leitura-consulta; o trinômio leitura-registro-redação. 

Polinomiologia: o polinômio leitura-reflexão-redação-tradução; o polinômio penseni-

zações-leituras-anotações-debates; o polinômio autopensenes-leituras-registros-colóquios; o po-

linômio pesquisa dirigida–leitura selecionada–reflexão temática–escrita técnica. 

Paradoxologia: o paradoxo texto complexo–leitura fácil. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual. 

Filiologia: a leiturofilia; a bibliofilia; a criticofilia; a gnosiofilia; a neofilia; a intenciono-

filia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a maturoteca; a encicloteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a assis-

tencioteca; a comunicoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Paraprospectivologia; a Leiturologia; a Mentalsomatologia;  

a Autocogniciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Holomaturologia; a Autodiscer-

nimentologia; a Parapercepciologia; a Parassemiologia; a Definologia; a Determinologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin retardatária; a personalidade acomodada. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens lector; o Homo sapiens anticipatus; o Homo sapiens ra-

tionabilis; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens encycloma-

ticus; o Homo sapiens lectrix; o Homo sapiens omnilector; o Homo sapiens cognocrata; o Homo 

sapiens autocognitor; o Homo sapiens omnicognitor; o Homo sapiens pancognitor; o Homo sa-

piens polymatha; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens culturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: leitura antecipada jovem = a executada pelo inversor ou inversora exis-

tencial com bases na aprendizagem do Curso Intermissivo, pré-ressomático, recente; leitura ante-

cipada madura = a executada pela conscin na terceira idade física com predominância das expe-

riências intensas da vida humana. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Paraprospectivologia. 

 

Cosmos. O Cosmos desafia a consciência, o tempo todo, a desenvolver as leituras anteci-

padas dos fatos e dos parafatos. 

Leituras. O mecanismo da leitura das realidades depende menos dos olhos – o principal 

órgão dos sentidos do corpo humano –, e muito mais do autodiscernimento – o principal atributo 

mentalsomático da consciência. Contudo, saber ler diretamente pela consciência exige a ultrapas-

sagem da subumanidade, a superação das lavagens subcerebrais e o ato de sobrepujar as aparên-

cias, ilusões e alucinações. 

Prospectiva. Toda prevenção é pré-requisito inspirado pela Prospectiva. O ato de se an-

tecipar aos fatos é a culminação da expressão da holomaturidade da consciência exemplificando 

competência indiscutível na técnica de viver. 

Profilaxia. A Profilaxia é a terapêutica antecipada. O Extrapolacionismo Parapsíquico  

é a autovivência evoluída, antecipada, ao modo de amostra reduzida. O sono fisiológico é a auto-

predisposição antecipada mantenedora do equilíbrio ou da harmonia íntima da personalidade.  

A vacina é a medicação preventiva. 

Conceitos. Tais ideias são conceitos óbvios de quem já viveu até à terceira idade física. 

Constituem verbetes regulares da Enciclopédia da Vida. Importa reconhecer, ainda, o fato de  

a véspera poder trazer mais neossinapses se comparada ao epílogo para quem se dedica às autor-

reflexões. 

Impontualidade. Dentre as maiores exibições de imaturidade, ou inexperiência evoluti-

va, se insere a impontualidade. Quem padece da doença crônica da despontualidade desconhece 

completamente as benesses da Profilaxia, da prevenção e da segurança. Ninguém desenvolve as 

parapercepções clarividentes sendo impontual. 

Síndrome. Quem alimenta a despontualidade caminha para os desastres da síndrome da 

dispersão consciencial. O antagonismo autopredisposição-Profilaxia / autopredisposição-impon-

tualidade demonstra a importância da natureza da autopredisposição. Todos vivemos predispostos 

a alguma ação, porém tudo depende do teor desta predisposição. 

Cosmovisiologia. A leitura antecipada, a rigor, não expressa necessariamente prematuri-

dade nem precocidade, mas evidencia indiscutível cosmovisão integrativa no tempo e no espaço. 

Processos. Os processos serôdios são próprios do universo do perdularismo. As vivên-

cias das leituras antecipadas privilegiam os primeiros, ou pioneiros, ao demonstrar a inferioridade 

dos últimos, ou retardatários. As visões tardias colocam as pessoas na lanterninha ou retaguarda 
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da marcha evolutiva, compondo a velha guarda cansada e decrépita no caminho da Avenida da 

Saudade, ou seja, no rumo do cemitério ou da cremação. 

Fisiologia. A visão antecipada é o sangue novo do doador do Hemocentro capaz de le-

vantar os doentes pré-cadavéricos. 

Presbiopia. A visão cansada é a presbiopia exibindo a decadência das funções dos ór-

gãos ou da Fisiologia Humana. 

Binóculo. A visão antecipada é a observação pelo binóculo, nítida, a distância, antes de  

o observador adentrar a realidade do contexto ou do holopensene, evitando as surpresas desagra-

dáveis. 

Época. A supercomunicação da atualidade e as superinformações da Internet se, de iní-

cio, iludem as conscins despreparadas e escravizadas às confusões da mente, permitem, por outro 

lado, às personalidades atentas maiores análises por meio das leituras antecipadas de amplo es-

pectro. Vivemos, portanto, a melhor época para as leituras antecipadas disponíveis à quem dispõe 

de olhos para enxergar. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a leitura antecipada, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Antagonismo  pesquisa  /  leitura:  Antipesquisologia;  Neutro. 

03.  Aperitivo  intelectual:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Autodidatismo:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

05.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Coesão  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

07.  Cultura  conscienciocêntrica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

08.  Exegese  conscienciológica:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Interleitura  parapsicosférica:  Energossomatologia;  Neutro. 

11.  Leitura:  Leiturologia;  Neutro. 

12.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

13.  Omnileitura:  Omnileiturologia;  Neutro. 

14.  Reserva  de  leitura:  Autocogniciologia;  Neutro. 

15.  Sequenciamento  parafactual:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

 

TODA  CONDIÇÃO  DE  SINISTROSE  NÃO  SE  ASSENTA 
DE  IMPROVISO.  SEMPRE  EXISTEM  OS  AVISOS  ADMONI-
TÓRIOS  ATÉ  NO  CERNE  DA  NATUREZA.  TAIS  REALIDA-

DES  EXIGEM  LEITURAS  INTELIGENTES  ANTECIPADAS. 
 

Questionologia. Você, leitora ou leitor, vive predisposto à saúde ou à doença? Você sa-

be ler antecipadamente o caminho mais funcional? 
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L E I T U R A    C O R R E T A  
( C O S M O V I S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A leitura correta é o ato ou efeito de a consciência alcançar e desenvolver  

a apreensão certa, exata, da realidade ou dos fatos e, mais notadamente, da pararrealidade ou dos 

parafatos, de acordo com o autodiscernimento, a inteligência evolutiva (IE), a Cosmoeticologia 

 e a Cosmovisiologia, no momento evolutivo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo leitura deriva do idioma Latim, lectura, de legere, “reunir; enrolar; 

escolher; revistar; fazer resenha; ler para si; ler em voz alta”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo 

correto vem igualmente do idioma Latim, correctus, “emendado; refeito; corrigido”  de corrige-

re, “pôr direito o que está torto; emendar”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Leitura judiciosa. 2.  Leitura profissional. 3.  Análise discernidora.  

4.  Abordagem racional correta. 5.  Paraleitura correta. 6.  Sondagem científica. 

Neologia. As 3 expressões compostas minileitura correta, maxileitura correta e para-

leitura correta são neologismos técnicos da Cosmovisiologia. 

Antonimologia: 1.  Leitura incorreta. 2.  Leitura amadora. 3.  Leitura simplista. 4.  Aná-

lise irracional. 5.  Abordagem equivocada. 6.  Leitura literal. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a retilinearidade da autopensenização; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a leitura correta; as modalidades de leituras; a leitura paragenética; a leitura 

energossomática; a leitura conscienciométrica; a leitura consciencioterapêutica; a leitura da par-

te; a leitura do todo; a leitura apagógica; o erro de leitura; a abordagem axiológica; a abordagem 

ortodoxa; a abordagem heterodoxa; a abordagem transdisciplinar; a abordagem superficial;  

a abordagem enciclopédica; a auscultação integral da realidade; a racionalidade; a logicidade;  

a hiperacuidade pessoal; a explicitação da essencialidade; a criteriosidade; a investigação poli-

mática; a perquirição; a inquirição; o detalhamento investigativo; a prospecção horizontal e verti-

cal; a anatomização; a pulverização das facetas; o escrutínio máximo; o descortino avançado;  

o atilamento; o entendimento técnico; as autorreflexões; o autodesconfiômetro; o estado de alerta; 

o reparo técnico; a discriminação cogitativa; a reverificabilidade dos achados; as conclusões sem-

pre efêmeras; as generalizações perigosas; a heterocrítica; a extrapauta; a surpreendência; a singu-

laridade; a inserção adequada da neoideia no corpo das retroideias; a vitrine mentalsomática; a lu-

pa para leitura; o micrótomo; o microscópio; o telescópio; o Curso Imersão Heterocrítica de 

Obra Útil. 

 

Parafatologia: a leitura parapsíquica; a abordagem paratécnica; a discriminação psico-

métrica; a paraatenção; o paradiagnóstico; o extrapolacionismo parapsíquico; a Central Extra-

física da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica do arco voltaico craniochacral. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório cons-

cienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética;  

o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Interaciologia: a interação monodimensionalidade-multidimensionalidade. 
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Antagonismologia: o antagonismo pesquisa / leitura. 

Filiologia: a bibliofilia; a criticofilia; a gnosiofilia; a neofilia. 

Holotecologia: a demanda das fontes adequadas na Holoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Autodiscernimentologia; a Parapercepciolo-

gia; a Holomaturologia; a Experimentologia; a Refutaciologia; a Autopesquisologia; a Cosmaná-

lise; a Metodologia Científica; a Parassemiologia; a Definologia; a Determinologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana lúcida; a conscin antenada. 

 

Masculinologia: o conscienciólogo; o pesquisador; o conscienciômetra; o conscienciote-

rapeuta; o clarividente; o psicômetra; o evoluciente. 

 

Femininologia: a consciencióloga; a pesquisadora; a conscienciômetra; a conscienciote-

rapeuta; a clarividente; a psicômetra; a evoluciente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minileitura correta = a análise percuciente do neoconstructo apresentado 

no debate público; maxileitura correta = a seleção criteriosa das obras da biblioteca pessoal do 

pesquisador, homem ou mulher. 

 

Megalivros. Sob a ótica da Cosmovisiologia, o Cosmos, as pessoas e as consciexes são 

megalivros abertos para quem sabe ler e paraler. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a leitura correta das coisas, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

3.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

4.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

5.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

6.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

7.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

A  LEITURA  CORRETA  DO  FATO,  OBJETO,  IDEIA,  REALI- 
DADE  OU  PARARREALIDADE,  A  PARTIR  DO  PRIMEIRO 

MOMENTO  DA  ABORDAGEM,  DETERMINA  E  ESTRUTURA  
A  DIRETRIZ  DO  DESENVOLVIMENTO  DA  PESQUISA. 

 

Questionologia. Qual o percentual de confiabilidade da correção da leitura dos fatos  

e parafatos executada por você? No desenvolvimento das pesquisas, você ainda sofre de excessi-

vas correções indesejáveis de curso, além do normal? 
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L E I T U R A    D I A L Ó G I C A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A leitura dialógica é a técnica de decifração, compreensão e interpretação 

partilhada e interativa do texto escrito visando o aprofundamento das significações e explicações, 

a potencialização das aprendizagens, a reflexão crítica, o desenvolvimento cognitivo, o diálogo  

e a troca de conhecimento entre crianças, adolescentes ou adultos, interessados e envolvidos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo leitura vem do idioma Latim, lectura, de legere, “reunir; enro-

lar; escolher; ler para si; ler em voz alta”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo diálogo procede 

do mesmo idioma Latim, dialogus, e este do idioma Grego, diálogos, “conversação; diálogo”. 

Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Leitura dialogal. 2.  Leitura compartilhada. 3.  Leitura interativa.  

4.  Leitura conjunta. 5.  Leitura partilhada. 6.  Leitura grupal. 7.  Debate mediado pelo texto es-

crito. 

Neologia. As duas expressões compostas leitura dialógica primária e leitura dialógica 

avançada são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Leitura solitária. 2.  Leitura pessoal. 3.  Leitura comum; leitura con-

vencional; leitura tradicional. 4.  Leitura acelerada; leitura dinâmica. 5.  Leitura dramática.  

6.  Enunciação. 

Estrangeirismologia: o Tertuliarium; o brainstorming grupal; os feedbacks; o forum de 

discussão; o Conviviarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interpretação textual. 

Coloquiologia. A título de exemplo, eis 1 dito popular sobre o tema: – Ler é saber. 

Citaciologia: – Quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê (Monteiro Lobato, 1882–1948). 

Proverbiologia. Eis provérbio africano pertinente ao tema: – Sozinhos vamos mais rápi-

do, juntos vamos mais longe. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do debate; os interpensenes; a interpensenidade; os 

lexicopensenes; a lexicopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os grupopense-

nes; a grupopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os sociopensenes; a soci-

opensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

cognopensenes; a cognopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; as assinaturas pen-

sênicas pessoais; o holopensene mentalsomático sustentado pelo grupo. 

 

Fatologia: a leitura dialógica; a interação mediada pelo texto escrito; a aprendizagem di-

alógica; a tertúlia conscienciológica; a partilha do saber; as neoideias; a partilha dos neoachados; 

as rodas de leituras; o debate elucidativo; o debate psicossomático; o debate manipulativo; a pos-

sibilidade de as interpretações serem antagônicas; os antagonismos positivos e negativos; as con-

traposições esclarecedoras levando a soma e à somação de ideias; as neointerpretações; o interes-

clarecimento; a interassistencialidade; o aprendizado conjunto; o aprendizado mútuo; a associ-

ação das diferentes ideias dos componentes do grupo de leitura dialógica; a cooperação; o abertis-

mo; o universalismo; o respeito ao nível de conhecimento alheio; a troca de papéis entre docente 

e discente; a condição do professor semperaprendente; a tradição da contação de histórias; as in-

dagações; o exemplarismo de pais e professores influenciando no hábito da leitura em crianças 

pequenas; o aumento no entendimento sobre a sequência de eventos e as relações causais na his-

tória, notadamente pelas crianças; o crescente interesse pela leitura; a melhora na capacidade de 
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expressão; o aprimoramento na comunicação interpessoal; o compartilhamento das experiências 

de vida a partir da leitura; a leitura dialógica podendo ser terapêutica para os participantes; o au-

mento da coesão grupal; o aperfeiçoamento do ato de ler; a melhora na interpretação de textos;  

a aquisição de novos vocabulários (em quantidade e complexidade), notadamente pelas crianças; 

a cosmovisão; o posicionamento; as dificuldades do diálogo pelas existências das diferentes vari-

edades de linguagem dependendo do grupo social; o murismo; as falácias lógicas; o convenci-

mento; a fuga ao desassédio mentalsomático; a imposição; o monoideísmo; a escuta; a pondera-

ção sobre as ideias do outro; a criatividade; a curiosidade sadia; a associação de ideias; a demo-

cratização do conhecimento; a socialização da leitura; a possibilidade do fim do analfabetismo 

funcional; a relação entre linguagem, interação e transformações sociais; o direito à cidadania;  

a formação do estudante na condição de sujeito leitor; a tares; a leitura compreensiva possibilitan-

do transformações pessoais e sociais. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a atuação dos am-

paradores pessoais e de função; as sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais; as assimila-

ções simpáticas (assins); as desassimilações simpáticas (desassins); o contato do amparador com 

o amparando por meio das colocações da outra conscin; a Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das associações de ideias; o sinergismo paracérebro-cé-

rebro; o sinergismo paratertulianos-tertulianos-teletertulianos; o sinergismo das energias cons-

cienciais (ECs) dos participantes do grupo com interesses afins; o sinergismo leitor-ouvinte em 

constante troca de papéis; o sinergismo da interação grupal possibilitando as sinalizações pa-

rapsíquicas entre o grupo de leitura dialógica; o sinergismo da intimidade grupal possibilitado 

pelo abertismo ao diálogo. 

Principiologia: o princípio “quem aprende deve ensinar”. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) estipulando as regras de convivên-

cia do grupo de leitura dialógica; a comparação dos códigos pessoais de Cosmoética (CPCs). 

Tecnologia: as técnicas de diálogo na leitura dialógica infantil; a técnica de chegar an-

tes ao local de leitura dialógica para preparação multidimensional do ambiente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica. 

Efeitologia: o efeito das interpretações textuais na cosmovisão pessoal. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir dos entendimentos da leitura e do 

desassédio mentalsomático. 

Enumerologia: a leitura em prosa / em poesia; a leitura infantil / adulta; a leitura técni-

ca / lúdica; a leitura útil / inútil; a leitura informativa / obscurante; a leitura superficial / compre-

ensiva; a leitura solitária / dialógica. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio comunicação oral–comu-

nicação de sinais; o binômio comunicação escrita–comunicação oral; o binômio simpatia-ener-

gia; o binômio diálogo a 2–diálogo grupal; o binômio autocognição-responsabilidade; o binômio 

educação formal–autodidatismo; o binômio ensino-aprendizagem; a remissão do binômio sub-

missão-autocracia. 

Interaciologia: a interação sadia das correções dos enganos; a interação intencionali-

dade-interassistencialidade-amparabilidade; a interação falante-ouvinte; a interação docente- 

-discente; a interação complexa mentalidade individual–mentalidade coletiva; a interação emis-

sor-receptor; o aprofundamento da interação interpessoal diminuindo os ruídos da comunicação; 

a interação intenção de assistir–necessidade do assistido. 

Crescendologia: o crescendo analfabetismo funcional–leitura compreensiva; o crescen-

do homeostático erro-correção; o crescendo interpretação pessoal–interpretação coletiva;  

o crescendo leitura tradicional–leitura dialógica; o crescendo educação tradicional–educação 

dialógica; o crescendo ignorância-conhecimento; o crescendo interação superficial–intimidade 

possibilitando maior assistência. 
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Trinomiologia: o trinômio saber ouvir–saber anotar–saber falar; o trinômio aprender- 

-ensinar-reaprender; o trinômio assistência-Pedagogia-megafraternidade; o trinômio debate-crí-

tica-refutação; o trinômio lógica-retórica-dialética; o trinômio questionamentos-reflexões-apren-

dizagens; o trinômio autexperiências–heterexperiências–compartilhamento das experiências;  

o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia. 

Polinomiologia: o polinômio expressão verbal–expressão facial–expressão corporal– 

–expressão energética; o polinômio ouvir-avaliar-informar-esclarecer. 

Antagonismologia: o antagonismo posicionamento cosmoético / imposição; o antago-

nismo tares / tacon; o antagonismo leitura pessoal / leitura grupal; o antagonismo ponto / con-

traponto; o antagonismo problema / solução; o antagonismo conversação emocional / conversa-

ção intelectual; o antagonismo diálogo presencial / diálogo virtual; o antagonismo mesa de bar  

/ mesa de debates; o antagonismo exemplo / contraexemplo; o antagonismo livro infantil / livro 

adulto; o antagonismo atenção / desatenção. 

Paradoxologia: o paradoxo de o ato físico de ler poder ser atividade solitária, mas ja-

mais 1 monólogo. 

Politicologia: a lucidocracia; a assistenciocracia; a democracia; a debatocracia. 

Legislogia: a lei da interdependência consciencial. 

Filiologia: a leiturofilia; a neofilia; a bibliofilia; a conviviofilia; a assistenciofilia; a inte-

lectofilia; a racionofilia. 

Fobiologia: a criticofobia; a fobia à autexposição; a lexicofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose. 

Maniologia: a bibliomania; a intelectomania; a monomania. 

Mitologia: a noção da procedência extrafísica derrubando o mito da superioridade ou 

maior maturidade dos adultos e professores em relação às crianças e alunos; a queda do mito da 

verdade absoluta; o mito de a pessoa saber desenhar o próprio nome significar indivíduo alfabe-

tizado. 

Holotecologia: a biblioteca; a comunicoteca; a mentalsomatoteca; a argumentoteca;  

a teaticoteca; a cognoteca; a interassistencioteca; a linguisticoteca; a criticoteca; a pedagogoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Leiturologia; a Conviviologia; a Dialética;  

a Mentalsomatologia; a Linguística; a Verbaciologia; a Refutaciologia; a Autocogniciologia;  

a Pedagogia; a Contrapontologia; a Interassistenciologia; a Raciocinologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: os grupos de leitura; o ser interassistencial; a conscin pensadora; a isca hu-

mana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; a semiconsciex; a pessoa iletrada; a pes-

soa letrada; a criança leitora; a conscin adolescente leitora; a conscin adulta leitora; a equipe de 

amparadores grupais; a personalidade voltada à Educação; o grupo de companheiros intelectuais. 

 

Masculinologia: o contador de histórias; o mediador de histórias; o locutor; o ouvinte;  

o leitor; o debatedor; o professor; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico de função;  

o intermissivista; o comunicador; o comunicólogo; o conviviólogo; o reeducador; o exemplarista; 

o intelectual; o tertuliano; o teletertuliano; o pré-serenão vulgar; o analfabeto funcional; o leitor 

interpretativo; o compartilhador de conhecimentos. 

 

Femininologia: a contadora de histórias; a mediadora de histórias; a locutora; a ouvinte; 

a leitora; a debatedora; a professora; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica de função; 

a intermissivista; a comunicadora; a comunicóloga; a convivióloga; a reeducadora; a exemplaris-

ta; a intelectual; a tertuliana; a teletertuliana; a pré-serenona vulgar; a analfabeta funcional; a lei-

tora interpretativa; a compartilhadora de conhecimentos. 

 

Hominologia: o Homo sapiens lector; o Homo sapiens permutator; o Homo sapiens in-

tellectus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens interlocu-
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tor; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens reeduca-

tor; o Homo sapiens taristicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: leitura dialógica primária = a realizada utilizando a linguagem falada ou 

gestual, desconsiderando as questões energéticas e parapsíquicas; leitura dialógica avançada  

= a realizada utilizando a linguagem falada ou gestual, incluindo a comunicação energética e pa-

rapsíquica. 

 

Culturologia: a cultura da contação de histórias; a prática cultural de ler; a cultura do 

debate; a cultura da Refutaciologia; a multiculturalidade das trocas intelectuais; os intercâmbios 

culturais; a inteligência cultural. 

 

Taxologia. Sob a perspectiva da Comunicologia, a leitura dialógica pode ser realizada de 

duas maneiras distintas, listadas em ordem alfabética: 

1. Entre adolescentes e / ou entre adultos. A leitura, em geral, é realizada conjunta-

mente no grupo, podendo ser silenciosa ou em voz alta por 1 dos integrantes, e é seguida pelo de-

bate das interpretações individuais, mediado pela conscin mais experiente no assunto ou na dinâ-

mica, com objetivo de incitar a qualificação da argumentação e aprofundamento das ideias do 

texto. 

2. Entre crianças e leitor experiente. A leitura, em voz alta, é realizada e mediada por 

adolescente ou adulto, leitor fluente, com a utilização de técnicas para incitar as crianças ao di-

álogo e à participação ativa na reconstrução, tentativas de antecipações da história e inserção dos 

contextos pessoais no texto. 

 

Procedimentologia. Sob a ótica da Psicologia, eis 6 passos técnicos, listados em ordem 

lógica, a serem aplicados na leitura dialógica infantil, com vistas ao maior desenvolvimento co-

municativo da criança, notadamente do vocabulário expressivo: 

1.  Perguntar. Utilizar perguntas do tipo “onde”  “quando”  “por que”  “quem” e “como”. 

2.  Ampliar. Repetir a resposta da criança e ampliá-la com utilização de sinônimos, adje-

tivos ou advérbios. 

3.  Orientar. Ajudar a criança a responder, quando necessário. 

4.  Reforçar. Elogiar e encorajar (visão traforista). 

5.  Acompanhar. Conduzir o diálogo de acordo com o interesse da criança. 

6.  Progredir. Adaptar o estilo de leitura e perguntas ao crescimento linguístico e cogni-

tivo da criança. 

 

Linguagem. Sendo considerada marco desenvolvimental, a linguagem possui significati-

va importância no crescimento pessoal. Em crianças escolares e pré-escolares, com e sem 

dificuldade de aprendizagem, são recomendadas intervenções, como caça-palavras, cruzadinhas, 

escuta de histórias, jogos de associação entre palavras e figuras, ditados, jogos de reconhecimento 

da quantidade de letras e sílabas nas palavras, dentre outros, auxiliares no progresso de habilida-

des de leitura e escrita. 

Leitura. Recomenda-se a prática de leitura oral de livros infantis pelos pais, cuidadores 

e professores para as crianças, notadamente de modo dialógico. Esse tipo de assistência possibili-

ta benefícios expressivos às crianças, sobretudo quanto ao aprendizado de habilidades linguís-

ticas. 

 

Tipologia. Sob a ótica da Lexicologia, eis, por exemplo, 4 benefícios possibilitados  

à conscin, criança, adolescente ou adulto, homem ou mulher, interessada e participativa em gru-

pos de leitura dialógica, listados em ordem alfabética: 

1.  Escolaridade: a melhora no desempenho escolar ou acadêmico. 
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2.  Escrita: o aumento da assertividade na escrita, ampliando o vocabulário e a precisão 

na organização textual. 

3.  Leitura: o favorecimento da compreensão textual e do desempenho na leitura. 

4.  Vocabulário: o enriquecimento do universo vocabular, em quantidade e qualidade, 

melhorando os vocabulários receptivo e expressivo. 

 

Caracterologia. À luz da Recexologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 carac-

terísticas intraconscienciais passíveis de serem adquiridas pela conscin, criança, adolescente ou 

adulto, homem ou mulher, quando interessada e participativa em grupos de leitura dialógica: 

01.  Antiapriorismose: a diminuição dos apriorismos pessoais pelo vislumbre da coexis-

tência de novas e diferentes interpretações do mesmo texto. 

02.  Assistencialidade:  a possibilidade de se posicionar sem heterojulgamentos e trocar 

feedbacks cosmoéticos, aprimorando os esclarecimentos pessoais e a interassistencialidade no 

grupo. 

03.  Autoconfiança: a melhora da autestima pelo sentimento de autocapacidade constru-

ído por meio das contribuições de ideias pessoais nos debates. 

04.  Despresunção: a remissão de traços característicos de orgulho e o progressivo au-

mento da modéstia pessoal pela compreensão de no grupo todos terem muito a contribuir e, cons-

tantemente, novas coisas a aprender. 

06.  Gratidão: o aumento da gratidão aos ensinamentos alheios pelo reconhecimento de 

estes possibilitarem formas mais equilibradas de funcionamento pessoal. 

07.  Leiturofilia: o desassédio mentalsomático pela compreensão dos textos lidos, pas-

sando a leitura a ser realizada por gosto e não mais por obrigação. 

08.  Mentalsomaticidade: o desenvolvimento mentalsomático pelo aumento da critici-

dade, da capacidade de associação de ideias, do nível de raciocínio e da qualidade da atenção, exi-

gidos na leitura compreensiva. 

09.  Ponderação: o desenvolvimento da autopensenização ponderada e respeitosa às di-

ferenças de opinião pela percepção de as ideias divergentes contribuirem para interpretações mais 

profundas do texto lido. 

10.  Reconciliabilidade: a possibilidade de reconciliações interpessoais pelos encontros 

grupocármicos ocorridos nos grupos de leitura dialógica. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Consciencioterapia, a leitura dialógica pode ser tera-

pêutica, com o diálogo promovendo alívio emocional (Psicossomatologia) ou catarse, e gerando  

o compartilhamento de opiniões, a formulação de maneiras mais saudáveis para o autenfrenta-

mento e a interassistencialidade, mediados pelo texto escrito (Mentalsomatologia) e com possibi-

lidade de remissão de patologias por meio do sinergismo grupal. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a leitura dialógica, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antagonismologia:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

02.  Antagonismologia  patológica:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

03.  Antidogmática:  Comunicologia;  Homeostático. 

04.  Argumentação  ilógica:  Comunicologia;  Nosográfico. 

05.  Debate:  Debatologia;  Neutro. 

06.  Interlocução:  Coloquiologia;  Neutro. 

07.  Leitura:  Leiturologia;  Neutro. 

08.  Partilha  do  saber:  Seriexologia;  Homeostático. 

09.  Permutabilidade  interconsciencial:  Conviviologia;  Homeostático. 
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10.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

11.  Saberes  comunicativos:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Troca  intelectual:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

A  LEITURA  DIALÓGICA  PROPICIA  AOS  LEITORES  INTE-
RESSADOS  A  COMPREENSÃO  E  A  INTERPRETAÇÃO  PRO-
FUNDA  DO  TEXTO,  CAPAZES  DE  SUPLANTAR  ACRITICIS-

MOS,  APRIORISMOS  E  ANALFABETISMOS  FUNCIONAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já praticou a leitura dialógica? Admite poder ex-

trair benefícios pessoais no compartilhamento de ideias durante a aplicação dessa técnica? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Girotto, Vanessa C.; Leitura Dialógica: Primeiras Experiências com Tertúlia Literária Dialógica com 

Crianças em Sala de Aula; Tese Doutorado; 343 p.; 4 caps.; 15 enus.; 11 tabs.; 72 refs.; 3 anexos; 6 apênds.; 29,7 x 21  

x 3,5 cm; br.; Universidade Federal de São Carlos; São Carlos, SP; 2011; páginas 71 a 87. 
2.  Hargrave, Anne C.; & Sénéchal, Monique; A Book Reading Intervention with Preschool Children who 

have Limited Vocabularies: The Benefits on Regular Reading and Dialogic Reading; Artigo; Early Childhoold; Quar-

tely; Vol. 15; N. 1; 3 enus.; 2 tabs.; 23 refs.; Ottawa, ON; Canadá; 2000; páginas 75 a 90. 
3.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  
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421 a 427. 
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 467 a 469. 

5.  Whittehurst, G. J.; et al.; Accelerating Language Development through Picture Book Reading; Artigo; 

Developmental Psychology; Revista; Quinzenal; Vol. 24; N. 4; 3 ilus.; 3 tabs.; 38 refs.; New York, NY; 06.01.88; páginas 
552 a 558. 

 

Webgrafia  Específica: 
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Desenvolvimento do Ceará; Semestral; N. 1; Outubro, 2010; 3 E-mails; 6 enus.; 16 gráfs.; 5 tabs; 14 refs.; páginas 163  

a 183; disponível em: <http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/revista-de-desenvolvimento-do-ceara/n01/UMA_ANALI-

SE_DO_ANALFABETISMO_FLUXO_E_DESEMPENHO_DOS_ESTUDANTES_DO_ENSINO_FUNDAMENTAL_ 
NO_ESTADO_DO_CEARA_10.pdf>; acesso em: 30.01.12. 

2.  Girotto, Vanessa C.; & Mello, Roseli R.; Tertúlia Literária Dialógica entre Crianças e Adolescentes: 

Aprendizagens Educativas e Transformadoras; Artigo; Reunião da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa 
em Educação, GT: Alfabetização, Leitura e Escrita; Anais Eletrônicos; Anuário; 1 enu.; 9 refs.; 2007; disponível em: 

<http://www.anped.org.br/reunioes/30ra/trabalhos/GT10-3819-Int.pdf>; acesso em: 29.10.12. 

3.  Silva, Adriana Gonçalves; Literatura e Educação: Encontros e Desencontros; Artigo; 11 p.; Anais do VIII 
Encontro de Leitura; Anuário; 3 citações; 1 E-mail; 9 refs.; Feira de Santana, BA; páginas 49 a 60; disponível em: <http: 

//www2.uefs.br/proex/leitura.pdf> acesso em: 30.01.12. 
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Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13897 

L E I T U R A    T E R A P Ê U T I C A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A leitura terapêutica é a ação, ato ou efeito mentalsomático de a conscin 

apreender o conhecimento do conteúdo do texto esclarecedor lido a fim de analisar, avaliar, corri-

gir e reverter para melhor a própria realidade consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo leitura vem do idioma Latim, lectura, de legere, “reunir; enro- 

lar; escolher; ler para si; ler em voz alta”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo terapêutico pro-

cede do idioma Grego, therapeutikós, “que se refere ao cuidado e tratamento de doenças”  e este 

de therapeúo, “curar; tratar; cuidar”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Leitura esclarecedora. 02.  Leitura desassediante. 03.  Leitura re-

educativa. 04.  Leitura tarística. 05.  Leitura elucidativa. 06.  Leitura impactante. 07.  Leitura evo-

lutiva. 08.  Leitura-medicamento. 09.  Leitura assistencial. 10.  Biblioterapêutica. 

Neologia. As 3 expressões compostas leitura terapêutica primária, leitura terapêutica 

intermediária e leitura terapêutica avançada são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Leitura assediante. 2.  Leitura irrefletida. 3.  Leitura acrítica. 4.  Lei-

tura superficial. 5.  Leitura alienante. 6.  Leitura-fuga. 7.  Leitura baratrosférica. 8.  Bibliotismo. 

Estrangeirismologia: o therapeutic reading program; o upgrade consciencial; a open 

mind; o Autopesquisarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autorreeducação evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autescla-

recimento: alavancador evolutivo. Há livros inspiradores. Leiturofilia exige autopensenização.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Leiturologia; os ortopensenes; a ortopensenida-

de; os autodidactopensenes; a autodidactopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; 

os impactopensenes; a impactopensenidade; os autopesquisopensenes; a autopesquisopensenida-

de; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopense-

nes; a cognopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a qualificação da auto-

pensenização; a conexão ao holopensene sadio através da leitura esclarecedora; a mudança de 

bloco pensênico; a autorreeducação pensênica por meio da leitura sadia; o holopensene terapêuti-

co do texto tarístico. 

 

Fatologia: a leitura terapêutica; a autopesquisa enquanto base do processo de autocura;  

a leitura tarística auxiliando a autanamnese e o autodiagnóstico; a autoprescrição biblioterapêuti-

ca; o autodesassédio mentalsomático; a lexicoterapia; a leitura reflexiva; a Higiene Mental; o de-

senvolvimento da capacidade crítica; a mudança comportamental a partir da autocognição; a recin 

promovida pelo estudo do tema nosográfico vivenciado; a clarificação das próprias dificuldades; 

a compreensão das reações emocionais próprias e alheias; a recuperação de cons a partir da leitura 

de obra útil; o conhecimento enquanto antídoto da estagnação evolutiva; o trafor da cogniciofilia; 

a cura do ignorantismo; a remissão do apedeutismo; as sincronicidades das obras úteis chegando 

até o leitor; o livro certo, na hora certa enquanto aporte existencial; a assistência de destino pro-

movida pelo texto tarístico; o livro útil gerando inúmeros benefícios aos leitores; a intervenção bi-

blioterapêutica; a utilização da leitura selecionada enquanto coadjuvante terapêutico nas áreas de 

saúde mental; a prescrição de determinada leitura a partir da necessidade do assistido; a preferên-

cia pelos conhecimentos prontos e pseudoverdades não prioritários à evolução; a descrição da 

problemática sem apresentação da solucionática; os livros de pseudoautajuda; os livros narcóti-
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cos; os livros água com açúcar; o autengano arrogante de julgar prescindir do conhecimento 

alheio para o autodesenvolvimento; a esnobação do texto tarístico; o menosprezo pela heterexpe-

riência; o ato de ignorar a terapêutica proposta pelo autor; a ausência do hábito da leitura; a difi-

culdade na compreensão e interpretação de textos; a preguiça de pesquisar; a preguiça de consul-

tar dicionários; a desconcentração mental; a leitura produtiva; o autodidatismo; a autorreeduca-

ção; a aplicação teática do conteúdo da leitura; as reflexões sofisticadas e a introspecção aprofun-

dada a partir da leitura; a apreensão cognitiva; a ampliação do dicionário cerebral; a ampliação da 

mundividência; as neoperspectivas; as variadas maneiras de observar o mesmo tema; os pontos de 

vista multifacetados; os colóquios silenciosos entre autor e leitor; a coragem intelectiva; o auten-

frentamento intelectual; a autodesrepressão intelectual; as recins mentaissomáticas; a prioridade 

de leitura em função da necessidade da autopesquisa; as perguntas pertinentes; o incremento auto-

pesquisístico; os recursos extracerebrais; a gescon motivadora de recins; as inspiradoras biografi-

as de personalidades exemplaristas; a força exemplificativa do livro técnico da consciência autos-

superadora mentalsomática; a impactoterapia promovida pela gescon esclarecedora; o heterode-

sassédio mentalsomático do público-leitor; a interassistência mentalsomática. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a leitura terapêuti-

ca enquanto porta para a intervenção extrafísica de amparadores; a atividade intelectual facilitan-

do a conexão com os amparadores extrafísicos; as inspirações extrafísicas prescritivas da leitura 

de determinado texto tarístico; a parapreceptoria auxiliando na compreensão do conteúdo tarísti-

co; os insights extrafísicos a partir da leitura esclarecedora. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autor-leitor; o sinergismo das associações de neoideias 

tarísticas; o sinergismo curiosidade sadia–leitura–autopesquisa; o sinergismo conscienciogra-

ma-autoneoverpons; o sinergismo neoachados-cosmovisão; o sinergismo autopesquisa incessan-

te–autenfrentamento progressivo. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do “ninguém evolui sozi-

nho”; o princípio da evolução interassistencial; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio da empatia evolutiva; o princípio da semperaprendência enriquecendo a autodidaxia; 

o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da autocrítica cosmoética. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) periodicamente aperfeiçoado. 

Teoriologia: a teoria da saúde intelectual; a teoria da recuperação das unidades de lu-

cidez (cons); a teoria e prática do autodidatismo contínuo; a teoria da evolução através dos au-

tesforços; a teoria da pensenização evoluída carregada no pen; a teoria da reciclagem existenci-

al; a teoria da reciclagem intraconsciencial; a teoria da evolução consciencial em grupo; a teo-

ria do espelhamento interconsciencial; a teoria da grafoassistência; a teoria da verpon recicla-

dora; as teorias conscienciológicas. 

Tecnologia: as técnicas conscienciológicas de reciclagem intraconsciencial; a técnica 

da autorreflexão; as técnicas da Autoconscienciometrologia; as técnicas da Autoconscienciotera-

pia; a técnica da autorganização consciencial; as técnicas de desassédio mentalsomático; a téc-

nica da leitura especializada dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; a técnica do 

aperitivo intelectual auxiliando na escolha das leituras terapêuticas; as técnicas terapêuticas ex-

postas pelo autor na obra tarística. 

Laboratoriologia: o labcon; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;  

o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Para-

educação; o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico da 

Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório 

conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laborató-

rio conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico Holoteca. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13899 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível da Pa-

rapedagogia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Despertologia;  

o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Pensenologia. 

Efeitologia: o efeito recinológico do texto tarístico; o efeito da leitura terapêutica na 

potencialização da própria mentalsomaticidade; o efeito dinamizador das recins; o efeito propul-

sor da autevolução. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pelo exercício contínuo da leitura tera-

pêutica; as neossinapses provenientes das leituras úteis. 

Ciclologia: o ciclo continuado autexperimentação-leitura-estudo-reflexão; o ciclo da in-

vestigação independente; o ciclo de desconstrução de retroideias; o ciclo da aprendizagem per-

manente; o ciclo autabertismo consciencial–neocognição. 

Enumerologia: o léxico terapêutico; o verbete terapêutico; o artigo terapêutico; o en-

saio terapêutico; a biografia terapêutica; o manual terapêutico; o tratado terapêutico. 

Binomiologia: o binômio autodesassedialidade-heterodesassedialidade; o binômio au-

topesquisa-heteropesquisa; o binômio leitura pessoal–autorreflexão; o binômio livro útil–upgra-

de consciencial. 

Interaciologia: a interação autor-leitor; a interação leitura–escrita terapêutica; a inte-

ração faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a interação cérebro-paracérebro; 

a interação acumulabilidade cognitiva–repertório de soluções evolutivas; a interação autopes-

quisa qualificada constante–reciclagens intraconscienciais infindáveis; a interação autocogni-

ção-autolucidez-autevolução. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo autoinvestimento-autoqualifica-

ção; o crescendo dúvida–esclarecimento racional.  

Trinomiologia: o trinômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia-Autoconsci-

encioterapia; o trinômio autoquestionamento-autocriticidade-reciclofilia; o trinômio autassisten-

cialidade–autodesassedialidade–autesclarecimento tarístico; o trinômio leitura–estudo–trabalho 

mentalsomático intenso capaz de defender a conscin de assédios ou intrusões pensênicas perni-

ciosas. 

Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo;  

a eficácia pesquisística advinda do polinômio autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamen-

to-autossuperação-eficácia; o polinômio ler-interpretar-compreender-refletir. 

Antagonismologia: o antagonismo buscador da evolução / acomodado à ignorância;  

o antagonismo autocriticidade / acriticidade; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo 

autodidatismo / apedeutismo; o antagonismo avidez intelectual / preguiça mental; o antagonismo 

autassistência / autovitimização; o antagonismo mentalsomaticidade / subcerebralidade; o anta-

gonismo livro-medicamento / livro-veneno; o antagonismo leitura técnica dirigida / leitura dirigi-

da alienante. 

Paradoxologia: o paradoxo de o heteroconhecimento auxiliar no autoconhecimento;  

o paradoxo conformático título piegas–conteúdo esclarecedor. 

Politicologia: a lucidocracia; a intelectocracia; a assistenciocracia evolutiva; a democra-

cia do saber. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a bibliofilia; a leiturofilia; a lexicofilia; a enciclopediofilia; a pesquisofilia;  

a intelectofilia; a terapeuticofilia; a recinofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a superação da gnosiofobia; a supressão da autocriticofobia; a reeducação 

necessária na remissão da neofobia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da apriorismose. 

Maniologia: a bibliomania. 

Mitologia: o mito de a leitura, por si só, promover a remissão das patologias pessoais. 

Holotecologia: a biblioteca; a pesquisoteca; a lexicoteca; a encicloteca; a intelectoteca; 

a biografoteca; a recinoteca; a terapeuticoteca. 
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Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Leiturologia; a Terapeuticologia; a Auto-

consciencioterapia; a Autocogniciologia; a Autodidaticologia; a Autopesquisologia; a Conscien-

ciometrologia; a Interassistenciologia; a Reeducaciologia; a Exemplologia; a Comunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin 

racional; a conscin intelectual; a conscin mentalsomática; a conscin autocrítica; a conscin auto-

pesquisadora. 

 

Masculinologia: o leitor; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista 

consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o com-

pletista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o proe-

xista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o in-

telectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepes-

sista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o ter-

tuliano; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação. 

 

Femininologia: a leitora; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista 

consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a com-

pletista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a proe-

xista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;  

a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tene-

pessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens lector; o Homo sapiens bibliophilicus; o Homo sapiens 

autodidacticus; o Homo sapiens autoscientificus; o Homo sapiens permutator; o Homo sapiens 

autoperquisitor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo 

sapiens autocriticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens  

neophilicus; o Homo sapiens exemplaris. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: leitura terapêutica primária = a aplicada no autesclarecimento sem gerar 

recins; leitura terapêutica intermediária = a aplicada na remissão de autoconflitos; leitura terapêu-

tica avançada = a aplicada na autopesquisa contínua visando as recins planejadas. 

 

Culturologia: a cultura da leitura; a cultura autopesquisística; a cultura do esclareci-

mento racional. 

 

Tecnologia. Segundo a Autoconsciencioterapia, eis, dispostas em ordem funcional, 11 

variáveis técnicas da leitura terapêutica visando a identificação e remissão das automanifestações 

nosográficas: 

01.  Temática. Definição do tema de leitura. 

02.  Tipologia. Definição do tipo de material informacional a ser pesquisado. 

03.  Pesquisologia. Pesquisa relativa ao tema nos materiais informacionais encontrados. 

04.  Definição. Pesquisa e definição das palavras-chave relativas ao tema analisado (lexi-

coterapêutica). 

05.  Antonímia. Definição das palavras-chave relativas à manifestação homeostática 

oposta à patologia pesquisada (contraponto técnico). 

06.  Sintomatologia. Estudo dos sintomas indicadores da automanifestação nosográfica. 

07.  Causas. Estudo das causas da automanifestação nosográfica. 
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08.  Efeitos. Estudo dos efeitos gerados pela automanifestação nosográfica. 

09.  Mecanismo. Estudo do mecanismo de funcionamento da automanifestação nosográ-

fica. 

10.  Teática. Estudo das técnicas terapêuticas auxiliares a serem aplicadas visando a re-

missão da automanifestação nosográfica. 

11.  Biografologia. Estudo de biografias de personalidades exemplaristas da automani-

festação homeostática oposta à patologia pesquisada. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a leitura terapêutica, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Apedeutismo:  Parapedagogiologia;  Nosográfico. 

02. Autabertismo  neopensênico:  Neopensenologia;  Homeostático. 

03. Autocientificidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

04. Autodidatismo:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

05. Autotares  essencial:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

06. Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07. Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08. Bibliofobia:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

09. Informação  esclarecedora:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

10. Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

11. Leitura:  Leiturologia;  Neutro. 

12. Lexicoterapia: Autocogniciologia;  Homeostático. 

13. Palavra  terapêutica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14. Recin:  Recexologia;  Homeostático.  

15. Técnica  autopesquisística  antonimológica:  Autevoluciologia;  Neutro. 

 

A  LEITURA  TERAPÊUTICA  É  RECURSO  EFICAZ  A  SER  

APLICADO  NA  REMISSÃO  DAS  AUTOMANIFESTAÇÕES  

NOSOGRÁFICAS  E  NA  MELHORIA  DA  HIPERACUIDADE   
DA  CONSCIN  QUANTO  À  AUTORREEDUCACIOLOGIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplica a leitura terapêutica na qualificação das 

automanifestações? Quais os resultados obtidos até o momento? 

 
Bibliografia  Específica: 
 

1.  Almeida, Julio; Qualificação Autoral: Aprofundamento na Escrita Conscienciológica; pref. Rosemary 

Salles; revisores Gisélle Razera; et al.; 312 p.; 9 seções; 60 caps.; 23 E-mails; 210 enus.; 64 estrangeirismos; 1 foto; 1 mi-

crobiografia; 1 tab.; 20 websites; glos. 170 termos; 25 filmes; 308 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional 

Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 63 a 65, 79 a 81, 228 e 229. 

2.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-
clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 163  
e 1.094. 

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; página 869. 

 

T. L. F. 
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L E I T U R O F I L I A    CR Í T I C A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A leiturofilia crítica é o hábito sadio e prazeroso da conscin leitora assídua, 

utilizado ao modo de técnica, ao selecionar, ler, refletir e registrar no texto impresso a própria 

opinião, revisão, apreciação e relevância do conteúdo grafado, constituindo fonte de pesquisa 

qualificada às autogescons. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia.  A palavra leitura provém do idioma Latim, lectura, de legere, “reunir; en-

rolar; escolher; revistar; fazer escolha; ler para si; ler em voz alta”. Surgiu no Século XIV.  

O elemento de composição filia deriva do idioma Grego, phílos  “amigo; querido; queredor; agra-

dável; que agrada”. Apareceu  na Linguagem Científica Internacional, no Século XVIII. O termo 

crítica procede do idioma Latim, critica, “apreciação; julgamento”  e este do idioma Grego  kriti-

kê, “cr tica; Arte de julgar  de criticar”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Gosto pela leitura crítica. 2.  Leiturofilia discernida; leiturofilia refle-

xiva. 3.  Apreço pela leitura refletida. 4.  Técnica de leitura crítica. 

Neologia. As 3 expressões compostas leiturofilia crítica, leiturofilia crítica verbetográfi-

ca e leiturofilia crítica bibliográfica são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Leiturofilia acrítica. 2.  Leiturofobia. 3.  Leitura superficial. 

Estrangeirismologia: o anacrônico index dos livros com leitura proibida, extinto somen-

te em 1966; o lectrum medieval utilizado para leitura; o modus operandi técnico do leitor atilado; 

o Philobiblon, exaltando o grande apreço pelos livros. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da holomaturescência 

quanto ao aproveitamento evolutivo das informações. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares contributivos ao tema: – Leitu-

ra: vício educado. Evitemos leituras desperdiçadas. Leiamos com reflexão. Reaprendamos a ler. 

Coloquiologia. O fato de a conscin rato de biblioteca poder priorizar a leitura crítica  

e seletiva. 

Citaciologia. Eis citação do ensaísta e dramaturgo irlândes Richard Steele (1672–1729): 

– A leitura é para a mente o que o exercício é para o corpo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da leitura discernida; o holopensene pessoal da cri-

ticidade cosmoética; a retilinearidade pensênica durante as anotações no texto lido; os criticopen-

senes; a criticopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; o holopensene das bibliote-

cas favorecendo o apreço pela leitura útil. 

 

Fatologia: o apreço pela leitura crítica; o hábito sadio da leitura apreciativa; o ato de 

anotar nas margens dos livros; o ato de estabelecer índice maceteado e personalizado na obra útil, 

facilitando a consulta posterior; o curso Heterocrítica de Obra Útil (CEAEC); o Programa de 

Aceleração da Erudição (PAE) da Reaprendentia, levando o aluno leitor a apreciar criticamente 

cada obra indicada; o ato de ler as manchetes de jornais e revistas, anotando as matérias de inte-

resse; o ato de “visitar” livrarias virtuais; o hábito de ler resenhas críticas antes da aquisição de 

obra; a História da Leitura; a sistemática de ler em voz alta para grupo de conscins; o advento da 

leitura silenciosa a partir da Idade Média; o acesso e a democratização dos livros com a invenção 

dos tipos móveis de impressão no Século XV; a invenção dos óculos facilitando a leitura até ida-

de mais avançada; a estimulação para a leitura crítica desde a infância; a necessidade de inserir 

disciplina sobre leitura crítica nos currículos escolares; a aquisição da disciplina quanto  

à leitura diária; a concorrência entre o livro impresso e as tecnologias midiáticas do Século XXI; 
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a seletividade necessária às leituras na Internet; o livro lido e relido sem nenhuma anotação do 

leitor; os falsos livros decorativos na estante da biblioteca para denotar a pseuderudição dos mo-

radores; o fato de ler apenas na condição de lazer e passatempo; a leiturofilia de dicionários; a lei-

turofilia de enciclopédias; a leiturofilia de artigos científicos; a leiturofilia de revistas semanais;  

o ato de abandonar a leitura do livro antes do final; o fato de cada leitor apreender texto único, 

considerando-se a mundividência pessoal; o fato de todo autor lúcido também ser leitor crítico. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático ao iniciar a leitura 

crítica de qualquer obra; a revisão crítica parapsíquica; as achegas inspiradoras das consciexes 

amparadoras durante a leitura útil; a leitura parapsíquica realizada pelo parapercepciólogo ao ad-

quirir livro; o desassédio necessário ao pesquisar e ler sobre tema polêmico; as parapercepções 

anotadas durante a leitura; a Parelencologia assídua na Cognópolis Foz incentivando a erudição  

e o antimarasmo autoral. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autor-leitor; o sinergismo pesquisa-leitura. 

Principiologia: o princípio de nenhum dia sem leitura útil e crítica; o princípio da des-

crença (PD) aplicado a todo texto lido; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) para os filhos 

de pais-leitores assíduos. 

Codigologia: o código de revisão do leitor técnico; os códigos pessoais de anotações 

nos textos pesquisados; o código pessoal de Cosmoética (CPC) do leitor autocrítico. 

Teoriologia: a teoria vygotskyana sobre leitura e cognição. 

Tecnologia: a técnica dos 50 dicionários; a técnica da leitura dos sumários e índices;  

a técnica do aperitivo intelectual; a técnica da leitura anotada; a técnica do cosmograma; as 

grafotécnicas; a técnica da seletividade dos textos lidos; a técnica da resenha crítica; a técnica 

do escriba interdimensional; a técnica do arco voltaico craniochacral favorecendo o bloqueio 

zero; as técnicas de leitura otimizada. 

Voluntariologia: o voluntariado na Holoteca; o voluntariado no Holociclo; os voluntá-

rios leitores-revisores da ENCYCLOSSAPIENS; os voluntários leitores-revisores da Editares; 

o voluntariado heterocrítico da Revista Conscientia (CEAEC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografo-

logia; o laboratório conscienciológico da Paragenética. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia reunindo leitores críticos. 

Efeitologia: o efeito cosmovisiológico da leitura de livro tarístico; o efeito facilitador 

dos registros críticos na redação de textos; o efeito amplificador da auterudição da leiturofilia 

seletiva; o efeito da fartura de fontes de leitura; o efeito da proliferação de bibliotecas e livra-

rias; os efeitos cognitivos da manunteção de rotina de leitura útil. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas com a leitura e pesquisa das obras de re-

ferência. 

Ciclologia: o ciclo leitura-reflexão-escrita; o ciclo ler-reler; o ciclo recepção ideativa– 

–retribuição gesconológica; o ciclo selecionar o tema–adquirir o livro–ler a obra–registrar criti-

camente. 

Enumerologia: a leiturofilia crítica de matérias jornalísticas; a leiturofilia crítica de 

blogs da Internet; a leiturofilia crítica de artigos, dissertações e teses; a leiturofilia crítica de 

textos historiográficos; a leiturofilia crítica de dicionários temáticos; a leiturofilia crítica de 

enciclopédias; a leiturofilia crítica de tratados científicos. 

Binomiologia: o binômio leitura crítica–leitura acrítica; o binômio leitura do mundo– 

–leitura dos registros sobre o mundo. 

Interaciologia: a interação revisor heterocrítico–leitor autocrítico; a interação escritor- 

-parecerista. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13904 

Crescendologia: o crescendo leitura em obra da tacon–leitura em obra da tares; o cres-

cendo das leituras tarísticas; o crescendo leitor-autor. 

Trinomiologia: o trinômio coerência-concisão-clareza; o trinômio atitudes-conheci-

mentos-competências para a leitura; a leiturofilia abarcando o trinômio sentidos somáticos–facul-

dades mentais–percepções extrassensoriais. 

Polinomiologia: a decisão pela leitura do livro por meio da análise do polinômio título– 

–autor–currículo–ficha catalográfica–prefácio–sumário–referências bibliográficas. 

Antagonismologia: o antagonismo leitor-citador / leitor-autor; o antagonismo leitura 

refletida / leitura superficial; o antagonismo leitura crítica prazerosa / leitura crítica obrigatória. 

Paradoxologia: o paradoxo de o autor veterano poder ser o maior leitor da obra 

alheia; o paradoxo de ler muito e apreender pouco. 

Politicologia: a política educacional da priorização das bibliotecas comunitárias; as polí-

ticas públicas de estímulo às feiras municipais de livros; as políticas editoriais críticas quanto aos 

conteúdos dos livros editados. 

Legislogia: a lei do maior esforço ao ler, anotar e refletir continuamente. 

Filiologia: a leiturofilia crítica; a bibliofilia; a criticofilia; a cogniciofilia; a pesquisofilia; 

a conscienciografofilia; a analiticofilia. 

Fobiologia: a superação da leiturofobia; a profilaxia da cogniciofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo. 

Maniologia: a mania de adquirir livros, colocar na estante e não abrir. 

Mitologia: o mito do fim do livro impresso em papel; os mitos em torno da leitura dinâ-

mica. 

Holotecologia: a intelectoteca; a biblioteca; a mentalsomatoteca; a argumentoteca;  

a metodoteca; a pensenoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Pensenografologia; a Autopesquisologia;  

a Biliografologia; a Leiturologia; a Enciclopediologia; a Erudiciologia; a Discernimentologia;  

a Gesconologia; a Revisiologia; a Criticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o leitor crítico; o leitor detalhista; o leitor voraz; o crítico literário;  

o analfabeto funcional; o autor leitor; o revisor autor; o holotecário; 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 dupló-

logo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exem-

plarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; 

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o siste-

mata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a leitora crítica; a leitora detalhista; a leitura voraz; a crítica literária;  

a analfabeta funcional; a autora leitora; a revisora leitora; a holotecária; a acoplamentista; a agente 

retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissi-

vista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienció-

loga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista;  

a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; 

a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente 

ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consci-

ente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens lector; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens inte-

llectualis; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens encyclomaticus; o Homo sapiens lectrix;  

o Homo sapiens omnilector; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens mentalsomaticus;  

o Homo sapiens culturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: leiturofilia crítica verbetográfica = o ato de ler e anotar reflexivamente 

os verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; leiturofilia crítica bibliográfica = o ato de ler  

e realizar registros apreciativos em tratados tarísticos. 

 

Culturologia: a cultura da Pesquisologia; a cultura da Conscienciografologia; a cultu-

ra da Erudiciologia; a cultura da polimatia; o intercâmbio cultural promovido pela omnileitura 

crítica. 

 

Historiologia. No Ocidente, a democratização da leitura e o amplo acesso a livros é fato 

recente, com pouco mais de 400 anos. Entre os Séculos XV e XVIII, a maioria dos leitores euro-

peus era composta por médicos, nobres, ricos comerciantes e integrantes do clero. Raros campo-

neses, pequenos proprietários rurais e operários sabiam ler. 

Escutadores. A leitura, até meados da Idade Média, era geralmente experiência coletiva 

e realizada em voz alta. O raro leitor alfabetizado, dono do ainda mais raro artefato do saber,  

o livro, reunia grupo de familiares, serviçais e interessados, recitando os textos, sendo a maioria 

de natureza religiosa. 

Solilóquio. A leitura silenciosa, introspectiva e reflexiva é advento recente no Ocidente. 

 

Tipologia. Segundo a Leiturologia, eis, em ordem alfabética, 20 modalidades de usários 

da leitura, em situações facilmente observáveis no cotidiano e com variegados graus de critico-

filia: 

01.  Leitor caroneiro: aproveita o jornal alheio, do passageiro à frente, para se atualizar 

sobre as manchetes do dia. 

02.  Leitor compulsório: cumpre a tarefa escolar obrigatória da leitura do clássico da li-

teratura. 

03.  Leitor de aeroporto: adquire obra na sala de embarque e termina o livro antes da 

saída do voo. 

04.  Leitor de audiobook: aproveita a gravação em áudio para ler em trânsito ou quando 

possui deficiência visual. 

05.  Leitor de biblioteca pública: frequenta assiduamente as bibliotecas franqueadas da 

cidade. 

06.  Leitor de bula de remédio: disseca as orientações técnicas dos medicamentos con-

sumidos. 

07.  Leitor de carteirinha: escolhe autores e publicações favoritas, mantendo leitura fiel  

e assídua. 

08.  Leitor de dicionário: adquire e lê, avidamente, dicionários de A a Z. 

09.  Leitor de e-book: utiliza tablets ou kindles para leitura de livros e periódicos em 

formato digital. 

10.  Leitor de fila de espera: utiliza o tempo dispendido em filas de repartições públicas  

e / ou de bancos financeiros para colocar a leitura em dia. 

11.  Leitor de índices: privilegia a leitura dos sumários antes de adquirir o exemplar. 

12.  Leitor de intervalo no trabalho: troca o bate-papo, por vezes inócuo, com os cole-

gas, na pausa do almoço, pela leitura útil. 

13.  Leitor de orelha: abre dúzias de livros nas lojas especializadas lendo apenas as ore-

lhas. 
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14.  Leitor de quick code: procura pelo código de barras bidimensional utilizando tele-

fone celular equipado com câmera para fazer o escâner das informações sobre a obra. 

15.  Leitor de transporte público: aproveita os engarrafamentos das grandes cidades 

para ler o romance best-seller. 

16.  Leitor large: garimpa livros de interesse em sebos e livrarias comprando, por vezes, 

centenas de exemplares ao mesmo tempo. 

17.  Leitor miserê: passa horas lendo nas megastores, refestelado em confortáveis pol-

tronas, semana após semana, sem nada adquirir. 

18.  Leitor monoglota: lê os textos apenas na língua materna. 

19.  Leitor poliglota: lê os textos publicados na língua vernácula do autor da obra. 

20.  Leitor temático: busca livros e publicações sobre tema específico. 

 

Autorreeducaciologia. A Educação Convencional ainda necessita reconhecer a impor-

tância da leitura crítica, reflexiva e intencional. Ler apenas para decorar conteúdos inúteis ou pas-

sar o tempo é desperdício mentalsomático. Urge incluir nos currículos escolares técnicas e disci-

plinas instrumentalizadoras aos discentes-leitores. 

 

Etologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 ações e comportamentos recorren-

tes manifestados pelo leitor assíduo, crítico e atilado: 

01.  Abertismofilia. Abster-se da apriorismose em relação a temas e autores. 

02.  Arquivofilia. Realizar o fichamento da obra, arquivando e organizando as informa-

ções para as autogescons e neopesquisas. 

03.  Bibliofilia. Presentear familiares, amigos e colegas com livros úteis. 

04.  Cogniciofilia. Frequentar bibliotecas e hemerotecas de universidades. 

05.  Criticofilia. Desobrigar-se de ler livro até o final, caso avalie ser desnecessário. 

06.  Curiosofilia. Frequentar livrarias e sebos nas viagens e itinerâncias, em busca dos 

lançamentos e obras de referência. 

07.  Debatofilia. Conversar e debater sobre livros com outros leitores. 

08.  Erudiciofilia. Investir na biblioteca pessoal com aquisição contínua de obras. 

09.  Organizaciofilia. Administrar os recursos financeiros pessoais para aquisição de li-

vros, abrindo mão de consumismo improfícuo. 

10.  Pesquisofilia. Manter foco de leitura convergente à autopesquisa, pelo período de 

tempo necessário. 

11.  Priorofilia. Valorizar a leitura de livros frente à Era da Fartura de distrações midiá-

ticas. 

12.  Registrofilia. Ler portando caneta e papel à mão para grafar as reflexões. 

 

Reciprocidade. Eis, em ordem alfabética, 19 modalidades de mutualidade na relação lei-

tor-texto, não excludentes e nem todas discernidas, verificáveis em vários contextos da leituro-

filia: 

01.  Interação acrítica: a leitura realizada sem reflexão e aprofundamento. 

02.  Interação assistencial: a leitura esclarecedora e auxiliar ao leitor. 

03.  Interação autopesquisística: a leitura contributiva com dados à autoinvestigação. 

04.  Interação emocional: a leitura melíflua exacerbando o psicossoma do leitor. 

05.  Interação energética: a leitura eliciadora de repercussões energéticas. 

06.  Interação estéril: a leitura sem apreensão do conteúdo e improdutiva. 

07.  Interação fantasiosa: a leitura geradora de devaneios e fantasias inócuas. 

08.  Interação genuflexa: a leitura “de cabresto” do leitor lavado cerebralmente. 

09.  Interação infantilizada: a leitura infantojuvenil do adulto infantilista. 

10.  Interação mentalsomática: a leitura geradora de neoverpons. 

11.  Interação mística: a leitura com base na crença cega e irrefletida. 

12.  Interação opositora: a leitura levando a franco antagonismo ao autor. 

13.  Interação parapsíquica: a leitura geradora de fenômenos parapercepciológicos. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13907 

14.  Interação patológica: a leitura de livro assediador, subjugando o leitor incauto. 

15.  Interação profícua: a leitura geradora de associações de ideias e neoconceitos. 

16.  Interação profunda: a leitura geradora de autorreflexão profunda e transformadora. 

17.  Interação retrocognitiva: a leitura promovendo autorretrocognições homeostáticas. 

18.  Interação revisística: a leitura visando à revisão técnica e conteudística do texto. 

19.  Interação superficial: a leitura rápida sem selecionar os itens relevantes da obra. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a leiturofilia crítica, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antagonismo  pesquisa  /  leitura:  Antipesquisologia;  Neutro. 

02.  Aperitivo  intelectual:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Bibliologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Biblioteca:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Consulente  de  dicionário:  Lexicologia;  Neutro. 

06.  Estudo  dos  clássicos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Heterocriticofilia  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Informação  esclarecedora:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

09.  Leitor-revisor:  Leiturologia;  Neutro. 

10.  Leitura  antecipada:  Paraprospectivologia;  Homeostático. 

11.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

12.  Leitura:  Leiturologia;  Neutro. 

13.  Nutrição  informacional:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14.  Reserva  de  leitura:  Autocogniciologia;  Neutro. 

15.  Revisão  conscienciológica:  Conscienciografologia;  Neutro. 

 

A  LEITUROFILIA  CRÍTICA  É  FERRAMENTA  ESSENCIAL 
A  TODO  INTERMISSIVISTA  AUTOPESQUISADOR  AUTOR 

SÉRIO,  COMPROMETIDO  COM  A  EXPANSÃO  CONSCIEN- 
CIOGRAFOLÓGICA  DA  NEOCIÊNCIA  CONSCIENCIOLOGIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza técnicas de leitura crítica diuturnamente? 

Avalia a importância de refletir sobre os textos pesquisados, grafando as próprias ideias? 

 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Adler, Mortimer J.; & Doren, Charles Van; Como Ler Livros: O Guia Clássico para a Leitura Inteligente 

(How to Read a Book: The Classic Guide to Intelligent Reading); pref. Jose Monir Nasser; rev. Sheila Tonon Fabre; trad. 

Edward Horst Wolff; & Pedro Sette-Câmara; 430 p.; 21 caps.; 2 microbiografias; 1 E-mail; 1 website. 11 citações; 97 

enus.; 2 esquemas; 1 fluxograma; 8 testes; 2 apênds.; alf.; 25 x 18 x 3 cm; br.; E Realizações; Sao Paulo, SP; 2010; pági-

nas 75 a 195. 
2.  Fischer, Steven R.; História da Escrita (A History of Writing); trad. Mirna Pinsky; 296 p.; 1 enu.; 8 caps.;  

1 E-mail; 1 website; 176 ilus.; 198 refs.; alf.; 22,5 x 14,5 cm; br.; Editora Unesp; São Paulo, SP; 2009; páginas 209 a 256. 

3.  Idem, Steven R.; História da Leitura (A History of Reading); trad. Claudia Freire; 384 p.; 7 caps.; 1 E-ma-
il; 2 websites; 1 enu.; 7 ilus.; 485 notas; 227 refs.; 23 x 16 cm; br.; Editora Unesp; São Paulo, SP; 2006; páginas 9 a 315. 

4.  Moser, Denise; Aprimore o seu Vocabulário; revisora Nicole Guim; 100 p.; 3 caps.; 1 microbiografia;  

1 website; 2 enus.; 4 tabs.; 48 refs.; 21 x 14 cm; br.; Paco Editorial; Jundiaí; SP; 2011; páginas 11 a 29. 
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5.  Vieira, Waldo; 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 230. 

 

E. M. M. 
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L E M A    A U T O M O T I V A D O R  
( A U T O D E T E R M I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O lema automotivador é o vocábulo, expressão ou sentença, geralmente 

curta, utilizado para renovar o ânimo, impulsionar e sustentar a autovolição no alcance de objeti-

vo, enfrentamento de condição difícil e / ou recin. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo lema vem do idioma Grego, lêmma, “tudo o que se toma ou re-

cebe; proveito; ganho; premissa de algum silogismo; tema de desenvolvimento; proposição”. 

Apareceu no Século XVII. O elemento de composição auto provém igualmente do idioma Grego, 

autós, “eu mesmo; por si pr prio”. A palavra motivação procede do idioma Francês, motivation, 

do verbo motiver, e este do idioma Latim, motivus, “relativo ao movimento; m vel”. Surgiu em 

1899. 

Sinonimologia: 01.  Bordão automotivador. 02.  Slogan automotivador. 03.  Refrão au-

toimpulsionador. 04.  Jargão autencorajador. 05.  Afirmação autorrevigorante. 06.  Dito autossu-

perador. 07.  Sentença soerguedora. 08.  Mote autorreforçador. 09.  Palavra de ordem pró-recin. 

10.  Automotivador lemático. 

Neologia. As 3 expressões compostas lema automotivador, lema automotivador univer-

sal e lema automotivador particular são neologismos técnicos da Autodeterminologia. 

Antonimologia: 1.  Lema desmotivante. 2.  Afirmação autodepreciativa. 3.  Bordão de-

sestimulante. 4.  Sentença autassediante. 

Estrangeirismologia: o strong profile; a catchword; a standard phrase; a keyword mo-

tivacional; o resumo do personal goal; o upgrade na autodeterminação; o rapport holopensênico; 

o modus vivendi pró-evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao poder das palavras motivadoras. 

Coloquiologia: o ato de dar gás à automotivação; o ato de manter o pique no máximo;  

o ato de atiçar a própria garra; o ato de recarregar as baterias pessoais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autodeterminação evolutiva; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopenseni-

dade; a repetição planejada de autopensenes; a contrapensenização padronizada anulando pense-

nes desmotivadores; a oposição calculada aos patopensenes; a pensenidade-padrão autodesassedi-

ante; o favorecimento à mudança de bloco pensênico; a criação de holopensene pró-recin. 

 

Fatologia: o lema automotivador; as palavras interiores levantando o ânimo; a muleta 

linguística autoimpulsionadora; o solilóquio autassistencial; o ideal pessoal abreviado em poucos 

vocábulos; a síntese fixadora de princípios, valores, intenções, posicionamentos e objetivos; a rea-

firmação das decisões predeterminadas; o lembrete técnico das autoprescrições; o elemento moti-

vador para a autoperseveração nos propósitos; o autoincentivo às superações; a estratégia contra 

as tentações regressivas; o autodiscernimento necessário para direcionar os autempenhos evoluti-

vamente; a relevância da lucidez quanto ao prioritário; os lemas exitosos eliminando condiciona-

mentos pensênicos e comportamentais; a otimização autevolutiva. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o lema pessoal 

funcionando qual aditivo da voliciolina; a noção quanto à força energética dos vocábulos; a im-

portância do atilamento quanto às evocações produzidas pelas palavras; o revigoramento energé-
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tico a partir da elevação da motivação; a inspiração amparadora incentivando o uso de lema em 

circunstâncias críticas; o parabanho energético autoconfirmador. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo lema automotivador–EV; o sinergismo Voliciologia- 

-Energossomatologia; o sinergismo vontade inquebrantável–autempenho perseverante; o siner-

gismo senso autevolutivo–proatividade cosmoética; o sinergismo autodisciplina-autorreeduca-

ção; o sinergismo suor corporal–aquecimento mentalsomático; o sinergismo teática-verbação. 

Principiologia: os princípios coloquiais; o princípio da evolução interassistencial;  

o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o prin-

cípio da primazia das ECs cosmoéticas; o princípio de nada substituir o esforço pessoal; o prin-

cípio do devagar e sempre. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) fundamentando a escolha dos vo-

cábulos e a qualificação das aspirações pessoais. 

Tecnologia: a técnica de uso de bordões automotivadores; a técnica da disciplina auto-

pensênica; a técnica antiprocrastinação; a técnica da autoincorruptibilidade; as técnicas de au-

tajuda; as técnicas de autodesassédio; as técnicas energéticas para a sustentação sadia dos au-

tesforços. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o labo-

ratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o la-

boratório conscienciológico do estado vibracional; a dinamização do laboratório consciencial 

(labcon). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível dos Intermissi-

vistas. 

Efeitologia: os efeitos autopotencializadores da seleção e junção inteligente de vocábu-

los na composição do lema automotivador; os efeitos autevolutivos do lema pessoal bem ajustado 

às diretrizes intermissivas; os efeitos proexológicos de não deixar o tempo passar e perder as 

oportunidades cosmoéticas; os efeitos despertológicos da motivação autodesassediante; os efei-

tos autocorruptores de adiar os autesforços para a próxima segunda-feira; o efeito bola de neve 

das recins postergadas; o efeito otimizador evolutivo do autenfrentamento cosmoético. 

Neossinapsologia: o corte da patopensenidade abrindo espaço para a formação de neos-

sinapses. 

Enumerologia: o princípio coloquial; a citação; o provérbio; o megapensene trivocabu-

lar; o fragmento literário; o dito da moda; a frase particular. 

Binomiologia: o binômio autobordão-heterobordão; o binômio lema–regra de conduta; 

o binômio vontade-motivação; o binômio motivação intrínseca–motivação extrínseca; o binômio 

potencialidades-limitações; o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio autoimperdoamento- 

-heteroperdoamento; o binômio autocrítica-heterocrítica. 

Interaciologia: a interação querer-poder; a interação workaholism–motivação indiscer-

nida; a interação belicismo–motivação competitiva; a interação lavagem cerebral–motivação 

acrítica; a interação hedonismo–motivação infantil; a interação autassédio-autovitimização;  

a interação desmotivação–ressaca energética. 

Crescendologia: o crescendo de miniaquisições até o atingimento do megaêxito. 

Trinomiologia: o trinômio aqui-agora-já; o trinômio planejamento-consecução-resulta-

dos; o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio decisão-determinação-disposição;  

a eliminação do trinômio acídia–intoxicação pensênica–autovitimização; o fortalecimento do tri-

nômio autoconceito-autoimagem-autestima; a obtenção gradativa do trinômio autocontrole-auto-

confiança-autossuficiência. 

Antagonismologia: o antagonismo palavra mental / brado retumbante; o antagonismo 

finesse vocabular / mau gosto vocabular; o antagonismo termo erudito / termo rude; o antagonis-

mo evocação sadia / evocação assediadora; o antagonismo ortomotivação / patomotivação;  
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o antagonismo vigor holossomático / desânimo; o antagonismo vontade inquebrantável / vontade 

débil. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a lexicofilia; a voliciofilia; a decidofilia; a neofilia; a energofilia; a recexo-

filia; a recinofilia. 

Sindromologia: a desmotivação laboral na síndrome de burnout; a desmotivação à recin 

na síndrome de Gabriela; a desmotivação existencial na síndrome da autovitimização; a motiva-

ção ingênua na síndrome de Poliana; a motivação anacrônica na síndrome de Peter Pan; a moti-

vação egocêntrica na síndrome do “eu mereço”; a motivação inconclusiva na síndrome do per-

feccionismo; a motivação amorosa equivocada na síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Holotecologia: a lexicoteca; a citacioteca; a comunicoteca; a psicoteca; a recexoteca;  

a volicioteca; a energeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodeterminologia; a Motivaciologia; a Voliciologia; a Volici-

olinologia; a Autodecidologia; a Autodefinologia; a Autodisciplinologia; a Energossomatologia;  

a Recexologia; a Autevoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a personalidade forte; a consciência javalínica; a conscin-locomotiva; a conscin enciclope-

dista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o 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 exis-

tencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;  

o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o voluntário; o tertuliano; o verbetógrafo; 

o verbetólogo; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a 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 exis-

tencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; 

a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a voluntária; a tertuliana; a verbetógra-

fa; a verbetóloga; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens activus; o Homo sapiens decisophilicus; o Homo sapiens 

determinator; o Homo sapiens determinologus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sa-

piens autoperquisitor; o Homo sapiens experimentator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: lema automotivador universal = o comum, popular, traduzido em vários 

idiomas e aplicado pelas consciências de diversas culturas (nulla dies sine linea); lema automoti-

vador particular = o inédito, singular, criado e aplicado pela consciência autora (opção pelo auto-

desassédio). 

 

Culturologia: a cultura da superação; a cultura da autevolução lúcida; a cultura da 

proatividade autevolutiva. 
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Sociedade. A utilização de lemas é prática comum em diversos setores da Sociedade. 

Conscins apropriam-se destes lemas na íntegra ou os usam como inspiração para a composição de 

lema específico, singular, com a finalidade de empregá-los qual agente automotivador. 

 

Taxologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 21 tipos de lemas existentes: 

01.  Lema carnavalesco: o de Escola de Samba, derivado de marchinha carnavalesca ou 

samba-enredo. 

02.  Lema conscienciológico: o derivado de teática da Conscienciologia. 

03.  Lema cultural: o de tradição cultural ou movimento social. 

04.  Lema de para-choque de caminhão: o da popularmente denominada sabedoria das 

ruas. 

05.  Lema de vida: o de eleição para guiar a própria existência. 

06.  Lema educacional: o da instituição educativa ou corpo discente. 

07.  Lema empresarial: o representativo da missão da empresa. 

08.  Lema esportivo: o de eventos mundiais, times ou torcida organizada. 

09.  Lema familiar: o do brasão ou de grupo familiar íntimo reproduzido por gerações. 

10.  Lema filosófico: o derivado de teoria ideológica ou frase de autor. 

11.  Lema militar: o de incitação à luta; o grito de guerra ou grito de armas. 

12.  Lema místico: o de grupo religioso, de campanha assistencialista ou de solicitação 

de dádiva à divindade. 

13.  Lema novelesco: o surgido de bordão de personagem televisivo famoso. 

14.  Lema pátrio: o da bandeira ou do marketing nacionalista. 

15.  Lema político: o da campanha eleitoral, de partido político ou de governo munici-

pal, estadual ou federal. 

16.  Lema popular: o derivado do senso comum, provérbio ou retirado de obra (literária 

ou musical). 

17.  Lema profissional: o da especialidade laboral ou jargão profissional. 

18.  Lema publicitário: o de propaganda ou extraído de jingle comercial. 

19.  Lema reeducativo: o de programa social de orientação sobre prevenção e saúde. 

20.  Lema revolucionário: o de ativismo para transformação social. 

21.  Lema terapêutico: o de grupo anônimos de autajuda para remissão de enfermidade. 

 

Propósito. Sob a ótica da Cosmoeticologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

7 contrapontos técnicos quanto ao propósito na utilização do lema automotivador: 

1.  Abnegado (práxis policármica) / Hedonista (prazer imediato). 

2.  Altruístico (carências alheias) / Egocêntrico (autocaprichos). 

3.  Cosmoético (discernido com base no CPC) / Amoral (buscado a qualquer custo). 

4.  Intercooperativo (auxílio qualificado) / Competitivo (vitória sobre o inimigo). 

5.  Intraconsciencial (conquista íntima) / Extraconsciencial (realização concreta). 

6.  Realista (plausível com autesforços) / Poliânico (inatingível ou sem dedicação apro-

priada). 

7.  Tarístico (autesclarecimento) / Consolador (autocalmante). 

 

Resultado. Conforme a Realizaciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 6 tipos 

de lemas automotivadores, não excludentes, confome os resultados passíveis de serem atingidos: 

1.  Apaziguador: tranquiliza perante conjuntura grave e difícil. 

2.  Autodefensivo: dinamiza energias e holopensenes para a realização de auto e hetero-

desassédio. 

3.  Cosmoetificador: domina os impulsos ou reações subcerebrais passíveis de ocasionar 

atuações anticosmoéticas. 

4.  Perseverador: sustenta a autodedicação paciente para alcance de objetivo preestabe-

lecido. 
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5.  Reciclador: conduz a construção de neo-hábito sadio, eliminando vícios pensênicos  

e / ou comportamentais. 

6.  Reiterador: reafirma posicionamentos autodeterminados previamente. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o lema automotivador, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ato  determinativo:  Autodecidologia;  Homeostático. 

02.  Autodomínio  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

03.  Automotivação:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

04.  Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Empenho  proexolíneo:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

06.  Ortodecisão  reiterada:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

07.  Palavra-chave:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Poder  de  realização:  Autodeterminologia;  Neutro. 

09.  Princípio  coloquial:  Coloquiologia;  Neutro. 

10.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

11.  Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

12.  Strong  profile:  Perfilologia;  Homeostático. 

13.  Técnica  do  trinômio  automotivação-trabalho-lazer:  Intrafisicologia;  Neutro. 

14.  Teste  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

15.  Voliciolina:  Voliciologia;  Neutro. 

 

O  LEMA  AUTOMOTIVADOR  PODE  SER  RECURSO  EFICAZ  

PARA  FIRMAR  A  AUTODETERMINAÇÃO  NOS  PROPÓSITOS  

EVOLUTIVOS.  RELEMBRA  E  REITERA  AS  ORTODELIBE-
RAÇÕES  AUTOPRESCRITAS  PRÓ-EVOLUÇÃO  LÚCIDA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza ou utilizou lemas para impulsionar  

e sustentar a vontade pessoal? Houve resultado evolutivo? 

 

A. L. 
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L E V E D A Ç Ã O    E V O L U T I V A  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A levedação evolutiva é o fenômeno ou processo de fermentação, ebulição 

e transformação dos resultados conscienciais, pessoais ou grupais, em crescente aperfeiçoamento 

cosmoético, otimizado e potencializado através de fatores catalisadores, no âmbito universal  

e multidimensional, oriundos de provocação intencional ou espontânea, no transcurso da seriéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo lêvedo deriva do idioma Latim, levitus, por levatus, “levantado; er-

guido; elevado”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês, evolu-

tif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer  de desenrolar”. Apareceu 

em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Fermentação evolutiva. 2.  Desenvolvimento evolutivo. 3.  Transfor-

mação evolutiva. 4.  Reciclagem evolutiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo levedação: 

alevedada; alevedado; alevedar; levedada; levedado; levedador; levedadora; levedadura; leve-

dante; levedar; levedo; levedura. 

Neologia. As 3 expressões compostas levedação evolutiva egocármica, levedação evolu-

tiva grupocármica e levedação evolutiva policármica são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Levedação não evolutiva. 2.  Marasmo evolutivo. 3.  Estagnação.  

4.  Mesmismo. 5.  Tradicionalismo. 

Estrangeirismologia: a critical mass; o insight ou o finding resultante da levedação. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à evolutividade consciencial. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Levedação  

é transformação. 

Coloquiologia: – O ato de deixar levedar a massa. Quando o discípulo está pronto,  

o mestre aparece. Talento é 1% inspiração e 99% transpiração. 

Citaciologia: – Eureka! (Arquimedes de Siracusa, 287–212 a.e.c.). Uma universidade 

precisa primeiro de homens, segundo de homens e terceiro de homens, pessoas capazes intelectu-

almente e com impulso de transmitirem conhecimento (Zeferino Vaz – fundador e primeiro reitor 

da Unicamp, 1908–1981). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoproéxis; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a tem-

pestade de pensenes cumulativos sem crítica; a filtragem das possíveis associações pensênicas fa-

vorecendo a neoideia. 

 

Fatologia: a levedação evolutiva; o fluxo evolutivo incessante do universo; o traforismo 

enquanto agente catalisador da levedação autevolutiva; os desafios da vida; o vislumbre do mo-

mento evolutivo; o entendimento das oportunidades prioritárias; o conflito de interesses com os 

valores mundanos; o reconhecimento do grupo evolutivo afim; a levedação intraconsciencial po-

tencializada no convívio da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI);  

a levedação evolutiva nas interações com grupos afins, notadamente familiares, de trabalho e da 

CCCI; o autenfrentamento na assunção do compromisso intermissivo; o voluntariado e a docência 

conscienciológica como catalisadores da levedação evolutiva; a reflexão intensa na busca da ex-

pansão do discernimento; o inconsciente trabalhando “por debaixo dos panos”; a enxurrada de 

pensatas na busca da(s) melhor(es) solução(ões); a priorização do conjunto de metas e ações; o in-
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vestimento de tempo e energia rumo às metas pessoais; a gradual recuperação de cons do período 

intermissivo; o contágio positivo da levedação evolutiva intraconsciencial nos relacionamentos 

dentro do(s) grupo(s) evolutivo(s) predispondo à levedação evolutiva grupal; a formação da mas-

sa crítica de cons resgatados e de experiências evolutivas; a levedação evolutiva em franco cresci-

mento e transformação predispondo à holomaturidade; a megagescon pessoal publicada como re-

gistro do ápice da levedação evolutiva; a participação na megagescon grupal da Enciclopédia da 

Conscienciologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética parapsíquica; a parapercepção do momento evolutivo; o amparo extrafísico inspirador de 

neoideias; a potencialização da parapercepção das sincronicidades do cotidiano; a opressão das 

energias da mesologia do atual momento planetário; a predominância de consciexes afinizadas 

com as tradições estagnantes vigentes; os contrafluxos inerentes à saída da inércia evolutiva;  

a conquista da autossustentabilidade energética como condição para reversão do status quo; a me-

lhoria das companhias extrafísicas sintonizadas com o novo trabalho; a parapedagogia do docente 

da Conscienciologia como alavancadora do autoparapsiquismo; o trabalho anônimo de reurbani-

zação extrafísica do Serenão Reurbanizador, o catalisador evolutivo do continente europeu. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo foco-parapercepção; o sinergismo autopesquisa-hetero-

compreensão; o sinergismo autopesquisa-autodesassédio; o sinergismo interassistência-parapre-

ceptoria; o sinergismo autoproéxis–maxiproéxis grupal; o sinergismo metas pessoais–objetivos 

grupais; o sinergismo voluntariado conscienciológico–ampliação do mundo pessoal. 

Principiologia: o princípio da prioridade evolutiva; o princípio da não banalização dos 

fatos e parafatos; o princípio cosmoético de objetivar o melhor para todos; o princípio da isen-

ção nas abordagens interassistenciais; o princípio da descrença (PD); o princípio da autorres-

ponsabilidade na conquista do bem-estar pessoal; o princípio do aproveitamento do tempo para 

cumprimento da proéxis. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Tecnologia: a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da saturação de ideias; 

as técnicas energéticas; as técnicas de higiene consciencial; as técnicas para lidar com os con-

trafluxos evolutivos; a técnica da autorreflexão de 5 horas. 

Voluntariologia: o voluntariado na CCCI. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo 

(CI); o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório consciencioló-

gico da proéxis. 

Efeitologia: o efeito halo da neoideia; o efeito centrífugo egocármico-grupocármico;  

o efeito centrípeto grupocármico-egocármico. 

Neossinapsologia: as neossinapses parapsíquicas; as neossinapses do trabalho colabo-

rativo em grupo; as neossinapses do não pensar mal dos outros; as neossinapses da autonomia 

evolutiva; as neossinapses advindas do extrapolacionismo parapsíquico; as neossinapses de en-

tendimento da Cosmoética; as neossinapses das escolhas pró-evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo aglutinar-acumular-levedar-transformar. 

Enumerologia: a levedação da consciencialidade; a levedação da criatividade; a leveda-

ção da mentalsomaticidade; a levedação do discernimento cosmoético; a levedação da grafopen-

senidade; a levedação da megafraternidade; a levedação do universalismo. 

Binomiologia: o binômio catalisação-levedação; o binômio admiração-discordância;  

o binômio apego-desapego; o binômio recebimento-retribuição; o binômio percepção-reflexão;  

o binômio ignorância–falsa felicidade; o binômio autodesassédio-heterodesassédio. 
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Interaciologia: a interação mesologia–talentos inatos. 

Crescendologia: o crescendo voluntariado–docência conscienciólogica–tenepessismo– 

–epicentrismo consciencial–ofiexismo. 

Trinomiologia: o trinômio da inteligência evolutiva (IE) comunicabilidade-intelectuali-

dade-parapsiquismo. 

Polinomiologia: o polinômio ambiente propício–catalisadores evolutivos–tempo corre-

to–levedação–evolução. 

Antagonismologia: o antagonismo renovação / tradição. 

Paradoxologia: o paradoxo de o acúmulo de conhecimento poder dificultar a inovação. 

Politicologia: a meritocracia; a política da glasnost. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei do melhor para todos. 

Filiologia: a pesquisofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia; a energofilia; a parapsicofilia; 

a neofilia; a atenciofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Gabriela; a síndrome da religiosidade; a síndrome do in-

fantilismo; a síndrome da “Maria vai com as outras”; a síndrome do justiceiro. 

Maniologia: a apriorismose. 

Mitologia: o mito da evolução sem autodiscernimento; o mito dos atalhos místicos;  

o mito da santidade; o mito da perfeição; o mito religioso da conquista do paraíso; o mito da pu-

rificação através do sofrimento; o mito do arrependimento apagar interprisões grupocármicas. 

Holotecologia: a curiosoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Autopesquisologia; a Egocarmologia; a Grupo-

carmologia; a Holomaturologia; a Interassistenciologia; a Invexologia; a Parapercepciologia;  

a Policarmologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens in-

termissivista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens proexologicus; o Homo sapiens 

progressivus; o Homo sapiens recyclans. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: levedação evolutiva egocármica = a promotora da serendipitia sadia 

do(a) pesquisador(a); levedação evolutiva grupocármica = a promotora da convivência grupal 

harmônica na CCCI; levedação evolutiva policármica = a promotora da implantação da Neociên-

cia Conscienciologia no holopensene planetário. 

 

Culturologia: a cultura da renovação; a cultura da interassistencialidade; a cultura do 

cultivo de amizades evolutivas. 

 

Progresso. Sob a ótica da Historiologia, o fenômeno da levedação evolutiva acompanha 

a Humanidade desde tempos imemoriais, sendo, em parte, responsável pelo sucesso da subsistên-

cia da raça humana no planeta, cujo processo é decodificado em 3 parâmetros, dispostos em or-

dem didática: 

1.  Agente. As neoideias, companhias e parachados precipitadores de reações. 

2.  Proxêmica. O meio favorável à interação e acúmulo das reações. 

3.  Cronêmica. O timing correto de levedação. 

 

Estações. No processo evolutivo da Natureza, observa-se a ocorrência intermitente de 

transformação, cuja finalidade é dar o tempo para a levedação de processo específico, ao modo da 

sazonalidade do planeta Terra – as 4 estações – na qual cada ciclo cumpre determinado papel. Por 

exemplo, no outono as folhas caídas geram húmus, catalisadores para o refazimento do solo e es-

tes, ao longo de meses, desencadeiam séries de repercussões na flora e fauna, vitais para sustenta-

bilidade da cadeia alimentar nas florestas. 

Civilizações. Sob a análise da Experimentologia, o crescendo de condições propiciado-

ras de fermentação evolutiva das civilizações acelera o progresso até atingir o ápice, não obstante, 

devido a razões adversas, entra em declínio. Por exemplo, a maioria das civilizações antigas. 

Perda. Consoante a Perdologia, a readaptação contínua à vida cotidiana diante do 

acúmulo de perdas inevitáveis é a levedação evolutiva convergente ao equilíbrio emocional. Por 

exemplo, a dessoma de ente querido, em geral, exige tempo (luto) para aceitação e desapego. 

 

Esclarecimento. Na abordagem da Conscienciologia, o paradigma consciencial amplia 

exponencialmente o entendimento das ocorrências e paraocorrências enquanto catalisadores da 

levedação evolutiva, por exemplo, perante esses 3 aspectos, expostos em ordem alfabética: 

1.  Bioenergias. Segundo a Energossomatologia, a acumulação das energias conscienci-

ais (ECs) afins, potencializam e influenciam as consciências no contexto. Por exemplo, o holo-

pensene do país e da cultura familiar influenciam sobremaneira as condições do desenvolvimento 

bioenergético da conscin, traço vital catalisador da levedação evolutiva. 

2.  Paracompanhias. Sob análise da Conviviologia, a afinização entre consciências des-

venda os bastidores do elenco multidimensional: amparadores, guias amauróticos e assediadores. 

Tais companhias extrafísicas podem acelerar (catalisar) ou até mesmo desandar a levedação evo-

lutiva. Por exemplo, a interassistencialidade potencializa favoravelmente as condições de leveda-

ção evolutiva. 

3.  Seriéxis. Mediante a Seriexologia, a série de vidas da consciência em evolução, 

conforme o próprio fôlego evolutivo, reforça os traços pessoais. Por exemplo, na vida diária os 

autotrafores acumulados servem de catalisadores da levedação evolutiva pessoal. 

 

Taxologia. Consoante a Evoluciologia, eis, em ordem alfabética, 12 exemplos de possí-

veis catalisadores da levedação consciencial evolutiva: 

01.  Adaptabilidade: a readaptação da consciência ao holossoma e mesologia a cada no-

va ressoma (soma e energossoma), catalisando a levedação multiexistencial da intraconscienciali-

dade e consequente momento evolutivo atual. 
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02.  Amizades: as afinizações positivas como fonte de apoio, confiança e troca de co-

nhecimento, catalisando a levedação da autocompetência e consequente sustentabilidade da con-

secução da autoproéxis. 

03.  Amparo técnico: a parapreceptoria cosmoética nas atividades interassistenciais ins-

piradora e reforçadora da autoconfiança, catalisando a levedação da autossegurança e consequente 

assunção de novos trabalhos em crescentes desafios. 

04.  Autoparapsiquismo: a lucidez multidimensional no dia a dia, permitindo o feed-

back nas interrelações conscienciais e ajuste nas abordagens interassistenciais, catalisando a le-

vedação da paracomunicabilidade e consequente autoconscientização multidimensional (AM). 

05.  Autopesquisa: a autassistência técnica contínua, catalisando a levedação da autode-

sassedialidade e consequente qualificação interassistencial. 

06.  Concessão: o ato frequente de abrir mão em prol da dupla evolutiva e do grupo, ca-

talisando a levedação do senso de grupalidade e consequente desenvolvimento do egocídio cos-

moético. 

07.  Despojamento: o desapego habitual a ideias e paradigmas obsoletos, catalisando  

a levedação da automundividência e consequente cosmovisão de experiências pessoais. 

08.  Megagescons: a participação sucessiva em obras grupais, tais como a Enciclopédia 

da Conscienciologia, catalisando a levedação da grafopensenidade e consequente elaboração da 

obra prima pessoal com atuação policármica. 

09.  Neofilia: a curiosidade sadia, o gosto pela verdade relativa de ponta (verpon) e a ou-

sadia da autexperimentação do novo colocados em prática diuturnamente, catalisando a levedação 

da neofilia e consequente produção de neoideias. 

10.  Postura COC (cético-otimista-cosmoético): a manutenção do foco e abertismo 

quanto à avaliação conscienciológica da realidade, catalisando a levedação da percuciência e con-

sequente aquisição de criticidade cosmoética. 

11.  Tenepes: a conexão interdimensional diária de doação anônima, catalisando a leve-

dação do senso de fraternidade e consequente conquista de parceria sólida de interassistência 

multidimensional com o amparo extrafísico. 

12.  Voluntariado conscienciológico: o convívio duradouro com a família consciencio-

lógica, catalisando a levedação da pararresponsabilidade e consequente assunção da liderança in-

terassistencial intermissiva pós-dessomática. 

 

Sementeira. O ingrediente fundamental de levedação evolutiva policármica, ao alcance 

de qualquer intermissivista, é a megagescon pessoal, instrumento útil tanto para o autorreveza-

mento (cápsula do tempo) quanto à colheita intermissiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a levedação evolutiva, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

03.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Devir:  Evoluciologia;  Neutro. 

05.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Fluxo  cósmico:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

07.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

08.  Maxiconvergência  incessante:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Nicho  da  neoideia:  Verponologia;  Neutro. 

10.  Périplo  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

11.  Preparação  Proexológica:  Proexologia;  Homeostático. 
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12.  Sementeira  intrafísica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

 

A  GÊNESE  DAS  LEVEDAÇÕES  CONSCIENCIAIS  EVOLUTI-
VAS  MAIS  AVANÇADAS,  SOBRETUDO  QUANTO  ÀS  MAXI-
PROÉXIS  GRUPAIS,  ESTÁ  NOS  TEMAS  DE  AULAS  E  PES-

QUISAS  DESAFIADORES  DOS  CURSOS  INTERMISSIVOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega conscientemente levedações evoluti-

vas? Em quais contextos? Ego, grupo ou policármico? 

 
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; páginas 

117 e 628. 
2.  Wong, Felix; O Fenômeno da Levedação Consciencial Evolutiva; Artigo; Anais do I Congresso Interna-

cional de Autopesquisologia; Rio de Janeiro, RJ; 13-15.11.10; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 1; 1 E-mail; 16 

enus.; 2 tabs.; 4 notas; 21 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do 
Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2010; páginas 182 a 193. 

 

F. W. 
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L E V I A N D A D E    S O M Á T I C A  
( A N T I P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A leviandade somática é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, 

negligenciar ações preventivas e / ou terapêuticas em relação ao próprio soma, de modo inconse-

quente quanto a danos passíveis de promoverem a autodessoma prematura. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra leviano deriva do idioma Latim Vulgar, levianus, de levis, “pouco 

pesado; ligeiro; veloz; fraco; fr volo; f til; inconstante; vol vel; leviano”. Surgiu no Século XIV. 

O termo leviandade apareceu no Século XVI. O vocábulo somática provém do idioma Francês, 

somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século 

XIX. 

Sinonimologia: 01.  Imprevidência somática. 02.  Desmazelo somático. 03.  Descuido 

orgânico. 04.  Conduta insalubre. 05.  Postura antissomática. 06.  Autocuidado falho. 07.  Deslei-

xo autobiográfico. 08.  Suicídio lento. 09.  Inconsequência autevolutiva. 10.  Indiscernimento 

existencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas leviandade somática, leviandade somática atenu-

ante e leviandade somática agravante são neologismos técnicos da Antiproexologia. 

Antonimologia: 01.  Previdência somática. 02.  Preservação somática. 03.  Atitude pró- 

-somática. 04.  Autoprevenção contínua. 05.  Autocuidado exemplar. 06.  Autoconduta pró-longe-

vidade lúcida. 07.  Autoconduta cosmoética. 08.  Responsabilidade autobiográfica. 09.  Inteligên-

cia evolutiva. 10.  Autodiscernimento existencial. 

Estrangeirismologia: os excessos do workaholism; a desatenção ao locus minoris resis-

tentiae; a relevância do checkup de saúde periódico. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do antidiscernimento 

quanto à utilização do soma. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da imprevidência; os patopensenes; a patopenseni-

dade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade. 

 

Fatologia: a leviandade somática; os hábitos comportamentais inapropriados à saúde;  

a dieta desequilibrada; os sintomas somáticos desconsiderados; o adiamento indefinido de consul-

tas médicas; a esquiva aos exames diagnósticos; a recusa aos medicamentos prescritos; a autome-

dicação paliativa costumaz; o medo infantil do diagnóstico; o predomínio dos impulsos subcere-

brais sobre a racionalidade; a irreflexão quanto às ações autodestrutivas; a inobservância aos aler-

tas recebidos; a monovisão quanto às decorrências patológicas dos próprios abusos; a complacên-

cia com as autocorrupções; a renitência no erro; a incoerência etológica da conscin interassisten-

cial buscando acertar com a Humanidade e errando crassamente consigo mesma; o autodesrespei-

to; a apologia anticosmoética involuntária; as enfermidades assintomáticas minando silenciosa-

mente as forças da conscin; a queda gradativa da performance holossomática; os danos somáticos 

irreversíveis; a redução do tempo de vida útil; a autexclusão da maxiproéxis grupal; a invalidez 

antecipada; a dessoma precoce; a consequência nefasta do acúmulo de autagressões aparentemen-

te inócuas. 

 

Parafatologia: a ausência do estado vibracional (EV) profilático; a parapsicose pós-des-

somática anunciada; a incidência da leviandade somática na atual Humanidade terrestre alimen-

tando e sendo alimentada por parapatologias baratrosféricas. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do valor evolutivo de cada vida intrafísica; o princípio do 

não evoluir representar regressão; o princípio da função plena vivificar o órgão; o princípio 

evolutivo dos pés fixados na rocha e o mentalsoma expandido no Cosmos; o princípio da interde-

pendência consciencial; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) lacunado quanto às cláusulas de 

uso consciente do soma. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas abrangendo as consequências ne-

fastas dos maus exemplos de autodescuido pela conscin líder. 

Tecnologia: a falha essencial na aplicação da técnica de viver evolutivamente; a prescri-

ção da técnica da Cosmoética Destrutiva. 

Voluntariologia: o dever de informar e exemplificar o valor da vida humana do voluntá-

rio praticante da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: os efeitos do apedeutismo somático; os graves efeitos mediatos causados 

pelos pequenos deslizes cotidianos; os efeitos dos desmandos conscienciais no corpo perecível; 

os efeitos do estresse continuado no organismo; os efeitos perturbadores da dessoma prematura 

nas conscins próximas; os efeitos da autoproéxis abortada na maxiproéxis grupal; os efeitos dos 

abusos físicos de hoje no neossoma da próxima existência intrafísica. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma reduzido prejudicando as ações pró-autorreveza-

mento multiexistencial. 

Enumerologia: a esnobação da saúde física; a esnobação dos cons reconquistados; a es-

nobação dos aportes proexológicos; a esnobação das companhias evolutivas; a esnobação dos as-

sistidos no porvir intrafísico; a esnobação da viabilidade do compléxis; a esnobação da opor-

tunidade existencial intrafísica. 

Binomiologia: o binômio egão-orgulho; o binômio autadesassédio-heterodesassédio. 

Interaciologia: a interação emocionalidade-imunidade; a interação desequilíbrio bio-

energético–adoecimento somático; a interação longevidade produtiva–maximoréxis; a interação 

débitos egocármicos–débitos grupocármicos. 

Crescendologia: o crescendo ganhos gustativos de hoje–prejuízos somáticos irreversí-

veis de amanhã; o crescendo de visibilidade das imprevidências somáticas no decorrer do ciclo 

etário humano; o crescendo abuso-desuso aplicado ao próprio soma; o crescendo melin-melex. 

Trinomiologia: o trinômio antissomático sedentarismo-obesidade-enfermidade; o trinô-

mio desleixos dietéticos–noites maldormidas–descompensações bioenergéticas; o trinômio pato-

lógico tabagismo-alcoolismo-drogadição; o trinômio erro-engano-omissão aplicado ao holos-

soma. 

Polinomiologia: as perdas evolutivas das irrealizações do planejado no polinômio curto 

prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo. 

Antagonismologia: o antagonismo Patologia Humana / Profilaxia Humana; o antago-

nismo saúde / doença; o antagonismo sintomas perceptíveis / sintomas silenciosos; o antagonis-

mo vigor físico / falência parcial dos órgãos; o antagonismo doença inicial reversível / doença 

avançada irreversível; o antagonismo extremo patológico leviandade somática / hipocondria au-

tomedicamentosa; o antagonismo atitudes antiproéxis / atitudes pró-compléxis. 

Paradoxologia: o paradoxo pequenos descuidos–grandes problemas; o paradoxo da 

conscin interassistencial inassistindo a si mesma; o paradoxo do soma rústico subjugar a cons-

ciência sofisticada; o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais bela ilusão. 

Legislogia: a imprudência quanto às leis da Fisiologia Humana; a lei do menor esforço 

evolutivo. 

Filiologia: a biofilia falha. 

Maniologia: a riscomania. 
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Mitologia: o mito do super-homem; o mito do corpo fechado às enfermidades. 

Holotecologia: a somatoteca; a androteca; a ginoteca; a disciplinoteca; a recexoteca;  

a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Antiproexologia; a Perdologia; a Autenganologia; a Autassedio-

logia; a Autorrecexologia; a Autevoluciologia; a Autocoerenciologia; a Autodiscernimentologia; 

a Autodeterminologia; a Autorganizaciologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin imatura. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o intermissivista imprevidente. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a intermissivista imprevidente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens levianus; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens 

inconsciens; o Homo sapiens abusor; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens negligens;  

o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens autassediator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: leviandade somática atenuante = a da conscin apedeuta quanto às autor-

responsabilidades evolutivas, ao encurtar ingenuamente a própria vida intrafísica; leviandade so-

mática agravante = a da conscin intermissivista, autoconsciente quanto às autorresponsabilidades 

proexológicas, ao encurtar inconsequentemente a própria vida intrafísica e eliminar as chances do 

compléxis. 

 

Culturologia: os idiotismos culturais gastronômicos e comportamentais. 

 

Terapeuticologia: somente a autoconscientização quanto à própria condição patológica 

pode motivar a recin capaz de renovar cirurgicamente pensenes, hábitos e rotinas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a leviandade somática, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Anticura:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

02.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

03.  Arbitrariedade  somática:  Somatologia;  Neutro. 

04.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

05.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

07.  Comorbidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Falência  parcial  dos  órgãos:  Somatologia;  Neutro. 

09.  Indisciplina:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Instrumento  pró-saúde:  Somatologia;  Homeostático. 

11.  Medicamento:  Paraterapeuticologia;  Neutro. 

12.  Megaperigo  dos  efeitos  mediatos:  Paracronologia;  Nosográfico. 

13.  Melex  anunciada:  Autorrealismologia;  Nosográfico. 

14.  Micrassediador  invisível:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Recepção  somática:  Somatologia;  Neutro. 
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A  DESSOMA  ANTECIPADA  POR  LEVIANDADE  SOMÁTICA  

AFASTA  O  INTERMISSIVISTA  PROMISSOR  DE  CONTEXTO  

INTRAFÍSICO  OTIMIZADO  PARA  A  EVOLUÇÃO,  PODENDO  

O  LEVAR  DO  TOPO  À  LANTERNA  DO  GRUPO  LABORAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está atilado quanto à preservação do próprio so-

ma hígido para o aproveitamento intrafísico máximo desta Era de Aceleração da História? Está 

aproveitando a atual vida humana ou está prestes a jogar tal oportunidade para o alto? 

 

A. L. 
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L E X I C O F I L I A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A lexicofilia é a afeição, afinidade, predileção ou interesse sincero pelo es-

tudo das palavras, incluindo as respectivas características formais e semânticas (Confor-

maticologia). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição léxico provém do idioma Grego, leksi- 

kós, “que diz respeito  s palavras”. O segundo elemento de composição filia é proveniente do idi-

oma Grego, phílos, “amigo; querido; queredor; agradável; que agrada”. 

Sinonimologia: 1.  Lexiofilia. 2.  Amor pelas palavras. 

Neologia. As 3 expressões compostas lexicofilia formal, lexicofilia conteudística e lexi-

cofilia conformatológica são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Lexicofobia. 2.  Aversão às palavras. 

Estrangeirismologia: o thesaurus cerebral; o Abecedarium; o Dictionarium; o Mental-

somarium; o Cognitarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Comunicologia Teática. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Palavra 

é discurso. Palavra: veste pensênica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da mentalsomaticidade; os lexicopensenes; a lexi-

copensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os 

doxopensenes; a doxopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os orismopensenes;  

a orismopensenidade; os didaticopensenes; a didaticopensenidade; a lateropensenidade útil; o ho-

lopensene da Polineurolexicologia; o holopensene da Conformaticologia; o holopensene da 

Mentalsomatologia. 

 

Fatologia: o ato de gostar das palavras; o apreço pelas expressões do idioma; os variega-

dos recursos da linguagem; as significações dos múltiplos significantes da Língua; a pesquisa 

gramatical; a investigação vernacular; a equação sintaxiológica; a revisão textual; a polissemia;  

a construção de sentidos; a intertextualidade; as mensagens linguísticas; a leitura ativa em busca 

de neovocábulos para enriquecer o neuroléxico pessoal; a teática quanto à leitura de léxicos; o es-

tudo do vocabulário pessoal e alheio; o poliglotismo funcional; as traduções interassistenciais; as 

resenhas técnicas; a erudição aplicada; a polimatia vivida; a criatividade laringochacral; a heu-

risticalidade espontânea; a verponogenia teática; o universo da manifestação comunicativa da 

conscin atilada; a importância da neurolexicalidade consciencial no processo evolutivo; o nível da 

cognição pessoal; a aptidão pelo conhecimento lexical; a afinidade cognitiva medida por meio de 

palavras-chave (descritores); a omnicuriosidade lexical; a autoconsciência comunicativa; a ex-

pressão ideativa; os campos semânticos; as aproximações simples e complexas; as biassociações 

mentaissomáticas; as policonexões ideativas; a analogia conformatológica; os meandros da metá-

fora; a leitura habitual de dicionários; a análise lexicológica; a síntese conformatológica; a me-

talinguagem; a realidade autológica; a reflexão epilinguística (Metapensenologia). 

 

Parafatologia: o irrompimento paracerebral auxiliado pela lexicofilia; a mentalsomatici-

dade vivenciada diuturnamente; as retrocognições filológicas; as achegas multidimensionais;  

o acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV); os arcaísmos ensejando contextos retrocogniti-

vos; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático higienizando os chacras superiores 
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(Coronochacrologia); a sinalética mentalsomática; a auto-herança holobiográfica de base biblioló-

gica (Parageneticologia); a retrossenha lexicográfica; a intertextualidade seriexológica; o entreli-

nhamento gesconológico de adrede; a comunicação interexistencial através das heranças escritas 

(Autorrevezamentologia). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo forma (significante)-conteúdo (significado); o sinergis-

mo Onomasiologia-Semasiologia; o sinergismo Cogniciologia-Comunicologia; o sinergismo De-

finologia-Discernimentologia; o sinergismo Lexicologia-Neurofisiologia. 

Principiologia: o princípio da Conformática segundo o qual a forma poder aperfeiçoar  

o conteúdo e o conteúdo poder, igualmente, aperfeiçoar a forma. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao vocabulário pessoal. 

Teoriologia: a teoria dos dicionários cerebrais (léxico mental). 

Tecnologia: a técnica do turno mentalsomático; as técnicas da Enumerologia; a técnica 

dos 50 dicionários (Exaustivologia); a lexicotécnica horizontal; a técnica do confor. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico do cosmograma; os laboratórios conscienciológicos de desassédio 

mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo, Holoteca). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Dicionariologia. 

Efeitologia: o efeito cerebral da leitura assídua de dicionários; o efeito paragenético da 

escrita de dicionários; o efeito multidimensional do parapsiquismo intelectual. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da Conformaticologia. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo das palavras. 

Enumerologia: a cor da palavra; a textura da palavra; o cheiro da palavra; a história da 

palavra; a vida da palavra; o holopensene da palavra; a parapsicosfera da palavra. O abecedário; 

a letra; a sigla; a palavra; a frase; o parágrafo; o texto. O gibi; o almanaque; a revista; o jornal;  

o livro; o celular; o tablet. O glossário; o vocabulário; o vade-mécum; o catálogo; o dicionário;  

o tesauro; a enciclopédia. 

Binomiologia: o binômio conteúdo-forma; o binômio essência-aparência; o binômio 

função-formato; o binômio ideia-vocábulo; o binômio profundidade-superficialidade; o binômio 

tela-moldura; o binômio análise-síntese. 

Interaciologia: a interação linguagem-conhecimento; a interação texto-contexto; a inte-

ração definição-acepção; a interação reciclagem intraconsciencial–vocabulário pessoal; a inte-

ração lexicofilia teoria (escritório)–lexicofilia prática (debate). 

Crescendologia: o crescendo da Autoparapolineurolexicologia. 

Trinomiologia: o trinômio biblioteca-livrarias-sebos. 

Polinomiologia: o polinômio leitura-escrita-revisão-publicação. 

Antagonismologia: o antagonismo erudição / soberba. 

Paradoxologia: o paradoxo de todo dicionário ser obra inacabada. 

Legislogia: as leis da gramática. 

Filiologia: a lexicofilia; a verbofilia; a gramaticofilia; a bibliofilia; a linguisticofilia;  

a gesconofilia; a comunicofilia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da inércia intelectual. 

Holotecologia: a linguisticoteca; a gramaticoteca; a mentalsomatoteca; a polimatoteca; 

a neuroteca; a lexicoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Lexicologia; a Filiologia; a Leiturologia;  

a Lexicografia; a Bibliologia; a Conformaticologia; a Traduciologia; a Linguisticologia; a Erudi-

ciologia; a Parapolimatologia; a Gesconologia; a Comunicologia. 

 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13926 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin conscienciatra; a conscin escriba; a conscin neolexicogê-

nica; a conscin neologista; a conscin verponarista. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o atacadista consciencial; o agente retrocognitor;  

o autodidata lúcido; o mentalsomatólogo; o parapsiquista; o macrossômata; o superdotado; o pes-

quisador independente; o bibliófilo; o bibliômano; o filólogo; o filomático; o parapolímata; o lexi-

cólogo; o lexicógrafo. 

 

Femininologia: a intermissivista; a atacadista consciencial; a agente retrocognitora;  

a autodidata lúcida; a mentalsomatóloga; a parapsiquista; a macrossômata; a superdotada; a pes-

quisadora independente; a bibliófila; a bibliômana; a filóloga; a filomática; a parapolímata; a le-

xicóloga; a lexicógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Ho-

mo sapiens eruditus; o Homo sapiens sapientior; o Homo sapiens neuronalis; o Homo sapiens 

paracerebralis; o Homo sapiens dictionarisator; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens 

verponarista; o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens scientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: lexicofilia formal = o apreço da conscin de base artística pela forma das 

palavras e expressões; lexicofilia conteudística = o apreço da conscin de base intelectual pelo sig-

nificado das palavras e expressões; lexicofilia conformatológica = o apreço da conscin intermissi-

vista pelo confor das palavras e expressões. 

 

Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia. 

 

Desenvolvimento. Sob a ótica da Mentalsomatologia, a lexicofilia pode ser desenvolvi-

da a partir de diferentes hábitos e técnicas no cotidiano. Eis, listadas alfabeticamente, 10 condutas 

capazes de contribuir para o enriquecimento lexicológico da conscin interessada em manter-se 

afinizada com o holopensene das palavras: 

01.  Atacadismologia: o ato de ler obras de diferentes áreas do saber e de autores com 

diferentes ideologias, visando atentar-se para o modo de organização das ideias a partir das pala-

vras contidas nos argumentos apresentados (Vocabulariologia). 

02.  Autodidatismologia: o ato de promover a própria instrução sobre determinada dis-

ciplina ou ramo do conhecimento através do trinômio leitura ativa–autexperimentação prática– 

–debate grupal. 

03.  Bibliologia: a garimpagem lexical de termos e expressões imperdíveis nas leituras 

técnicas ordinárias com posterior pescaria mentalsomática. 

04.  Conformaticologia: o ato de atentar-se para o casamento constante da forma 

(significante) com o conteúdo (significado) avaliando as características do resultado (sinérgico ou 

não) daí decorrido. 

05.  Enumerologia: o ato de listar e enumerar as palavras aprendidas em arquivo pessoal 

selecionado com vistas à confecção do próprio glossário. 

06.  Grafopensenologia: o ato de saber selecionar as palavras na gama de escritos pes-

soais diários (intimidade lexical) selecionando aquelas cujo confor possa melhor transmitir  

a ideia esclarecedora. 

07.  Holociclologia: o ato de colecionar e devorar obras de referência ao modo de ali-

mento mentalsomático continuado. 
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08.  Leiturologia: o ato de ler dicionários idiomáticos e temáticos a fim de conhecer no-

vas palavras, expressões idiomáticas, provérbios e respectivas significações. 

09.  Poliglotismologia: o ato de ler obras em outros idiomas e coletar expressões colo-

quiais em filmes, documentários e jornais estrangeiros a fim de treinar e ampliar o neuroléxico 

poliglótico. 

10.  Revisiologia: o ato de revisar incansavelmente os textos pessoais (e alheios) perpas-

sando várias camadas de depuração lexical pesquisando as palavras e expressões mais adequadas 

(peneira conformática). 

 

Cosmovisão. Segundo a Lexicologia, no universo de estudos da palavra existem inúme-

ras abordagens pesquisísticas valiosas sendo possível enxergar o confor veiculado a partir de dife-

rentes prismas. Eis, listadas na ordem alfabética dos termos, 50 realidades conceituais inerentes  

à lexicofilia e passíveis de serem avaliadas na leitura de textos no cotidiano: 

01.  Afixos: os prefixos; os sufixos; os morfemas de modo geral. 

02.  Ambiguidades: as palavras ou sentenças com vários sentidos. 

03.  Analogias: as relações de semelhança entre realidades diferentes. 

04.  Antonímias: as palavras ou locuções com significação oposta. 

05.  Antropônimos: os nomes próprios. 

06.  Arcaísmos: a palavra, expressão ou locução antiquada, atualmente em desuso. 

07.  Cacófatos: o som desagradável ou a palavra obscena formada pelas sílabas finais de 

determinada palavra e as iniciais da seguinte. 

08.  Campos (lexicais): o conjunto de significados adstritos à determinada palavra ou 

expressão de modo análogo. 

09.  Casamento: a união espontânea em determinada frase (sentença) de 2 ou mais ter-

mos cujo conjunto adquire forte sinergismo no contexto da obra ou da fala. 

10.  Citações: a referência a determinado texto ou opinião de especialista ou autoridade 

no assunto em questão. 

11.  Cognatos: os vocábulos com radical e significação básica em comum, formando de-

terminada família lexical. 

12.  Coletivos: a designação de seres da mesma espécie. 

13.  Concordâncias: a acomodação das flexões vocabulares (genêro, número e grau)  

às palavras com a quais se relacionam indicando a formação, no conjunto, de construção lexical 

única. 

14.  Conotações: o sentido figurado, subjetivo ou não literal de determinada palavra ou 

locução. 

15.  Datações: as datas ou marcos cronológicos do texto; o índice de datas; a Cronologia. 

16.  Definições: a explicação do significado de determinado termo ou expressão. 

17.  Denotações: o significado estrito ou acepção específica (objetiva) de determinada 

unidade léxica, independentemente do contexto empregado. 

18.  Enumerações: as listagens sequenciais, horizontais ou verticais, de palavras afins  

à mesma realidade conceitual. 

19.  Especialidades (logias): as áreas do saber ou campos científicos específicos de de-

terminada Ciência-mãe. 

20.  Estrangeirismos: as palavras, expressões ou construções sintáticas estrangeiras, es-

tranhas ao vernáculo. 

21.  Etimologias: a origem do vocábulo (étimo) e possíveis mudanças de significado ao 

longo da História. 

22.  Eufemismos: as palavras ou expressões mais suaves usadas em substituição àquelas 

de sentido mais grosseiro, inconveniente ou desagradável. 

23.  Expressões (estrangeiras): as locuções de outros idiomas, de uso internacional, com 

significação não literal; as expressões idiomáticas de cada país. 

24.  Frases-feitas: as expressões idiomáticas do Português; o agrupamento de palavras 

funcionando como unidade lexical e cujo sentido não é literal. 
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25.  Gírias: a linguagem de determinado grupo ou tribo social, de caráter transitório, 

mas com tendência a se estender às demais camadas sociais. 

26.  Hiperonímias: a relação semântica de inclusão entre determinada palavra de sentido 

mais genérico e outra de significado mais específico. 

27.  Hiponímias: a relação semântica de inclusão entre determinada palavra de sentido 

mais específico e outra de significado mais genérico. 

28.  Homofonias: a relação entre duas ou mais palavras com sentidos e grafias diferen-

tes, porém com mesma pronúncia. 

29.  Homonímias: a relação entre palavras de sentido diferente, porém com grafia e / ou 

pronúncia semelhante. 

30.  Jargões: o vocabulário técnico, especializado ou peculiar a determinado grupo social. 

31.  Latinismos: as expressões, frases ou construções gramaticais próprias do Latim;  

o romanismo. 

32.  Metáforas: as palavras, locuções ou frases empregadas fora do sentido habitual por 

efeito de semelhança ou analogia (comparação) com o contexto em foco. 

33.  Neologismos: as unidades vocabulares novas ou de emprego recente, incluindo neo-

acepções para vocábulos já existentes. 

34.  Numerais: a classe de palavras indicadora de números. 

35.  Onomástica: o estudo da origem e significado dos nomes próprios; o índice ono-

mástico. 

36.  Onomatopeia: as palavras ou formação de palavras a fim de imitar o som de obje-

tos, ações ou animais. 

37.  Ortografia: a maneira correta de escrever as palavras; a forma da letra pessoal. 

38.  Oximoros: as expressões compostas ou frases nas quais se combinam termos con-

trastantes e contraditórios visando aumentar o impacto do significado final (paradoxo). 

39.  Paronímia: a semelhança fonética ou etimológica entre vocábulos. 

40.  Pleonasmos: a redundância de termos com sentido idêntico na frase, podendo ter 

caráter expressivo a fim de realçar determinada ideia. 

41.  Polissemias: a pluralidade de significados para determinada palavra (significante). 

42.  Provérbios: a frase curta, em geral ritmada e rimada, veiculadora de determinado 

conceito, norma ou moral a respeito da realidade ou certa regra social. 

43.  Referências (remissões): o ato de referir ou remeter às fontes bibliográficas consul-

tadas ou capazes de expandir a abordagem pesquisística. 

44.  Regionalismos: as palavras, locuções, frases ou ditos peculiares de determinada re-

gião dentro do território onde se fala a mesma língua. 

45.  Rimas: a reiteração de sons iguais ou similares da vogal tônica entre duas ou mais 

palavras. 

46.  Sesquipedais: as palavras compridas, com 12 ou mais sílabas. 

47.  Símbolos: os signos capazes de substituir determinada ideia ou realidade, seja de 

modo arbitrário (tendo por base determinada convenção), seja por analogia formal. 

48.  Sinonímias: a relação entre 2 ou mais vocábulos com significação semelhante. 

49.  Sublinhamentos: as marcas textuais visando realçar determinada ideia contida na 

palavra ou expressão. 

50.  Trocadilhos: o jogo de palavras com sons semelhantes e distinta significação ense-

jando equívocos ou resultado jocoso. 

 

Vocabulário. No contexto da Parapercepciologia, o apreço sincero por palavras, ex-

pressões compostas e textos de diferentes idiomas e épocas (Filologia) mantém ativa a memória 

da conscin parapsíquica, sendo capaz de pouco a pouco ir formando verdadeira coleção de enun-

ciados multidisciplinares dispostos no thesaurus cerebral pessoal (automnemoteca). 

Tares. Tal medida, além de nutrir a própria saúde mentalsomática, permite dispor de 

vasta farmacopeia tarística para os momentos de interseção com os assistidos intra e extrafísicos 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13929 

(ganchos didáticos), facilitando também a compreensão e decodificação das ideias transmitidas 

paracérebro a paracérebro pelos amparadores extrafísicos de função (Lateropensenologia). 

 

Retrocognição. Sob a ótica da Mnemossomatologia, a lexicofilia teática pode desenca-

dear a rememoração de eventos retrocognitivos atrelados a ideias, conceitos e significados viven-

ciados no passado e sintetizados em determinada palavra-chave reencontrada pela conscin no pre-

sente. Conceitos exumam retrossenhas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a lexicofilia, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antonimologia:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Conscienciologês:  Orismologia;  Neutro. 

03.  Crescendo  escriba-neoverbetógrafo:  Seriexologia;  Homeostático. 

04.  Diferença  semântica:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Etimologia:  Linguisticologia;  Neutro. 

06.  Jargão:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Lexicografia:  Lexicologia;  Neutro. 

08.  Lexicoteca:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Lexicoterapia:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

10.  Metáfora  conscienciológica:  Orismologia;  Neutro. 

11.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Realidade  autológica:  Conformaticologia;  Neutro. 

13.  Reserva  de  leitura:  Autocogniciologia;  Neutro. 

14.  Thesaurus  cerebral:  Polineurolexicologia;  Homeostático. 

15.  Variante  gramatical:  Gramaticologia;  Neutro. 

 

A  EXTENSÃO  DA  LEXICOFILIA  PESSOAL  AJUDA  A  DEFI-
NIR  O  NÍVEL  DA  PRÓPRIA  TRIDOTALIDADE:  INTELECTUA-
LIDADE,  PARAPSIQUISMO  E  COMUNICABILIDADE  DEPEN-
DEM,  IN  TOTUM,  DA  AUTONEUROLEXICALIDADE  TEÁTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou o nível da própria lexicofilia? Em ter-

mos práticos, qual o resultado assistencial daí advindo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Ferraro, Cristiane; & Nader, Rosa; Orgs.; Curso Lexicologia; Apostila antológica; 74 p.; Centro de Altos 

Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2010; páginas 1 a 74. 

2.  Vieira, Waldo; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 272 p.; 15 
seções; 150 caps.; 152 abrevs.; 23 E-mails; 54 enus.; 274 estrangeirismos; 30 expressões idiomáticas portuguesas; 1 foto; 

60 locuções do idioma espanhol; 85 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 30 pesquisas; 6 técnicas; 30 teorias;  

8 testes; 60 tipos de artefatos do saber; 60 vozes de animais subumanos; 3 websites; glos. 300 termos; 609 refs.; 28 x 21 
cm; br.; 2ª Ed. rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, 

PR; 2002; páginas 174 a 176. 

3.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 

termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 
Iguaçu, PR; 2009; página 267. 
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4.  Winchester, Simon; O Professor e o Demente: Uma História de Assassinato e Loucura durante a Elabo-

ração do Dicionário Oxford (The Professor and the Madman: A Tale of Murder, Insanity and the Making of the Oxford 

English Dictionary); trad. Flávia Villas-Boas; 254 p.; 11 caps.; 8 ilus.; posf.; 21 x 14 cm; br.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 
1999; páginas 1 a 254. 

 

P. F. 
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L E X I C O G R A F I A  
( L E X I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Lexicografia é a Ciência dedicada à pesquisa, organização e / ou escrita 

de dicionários e obras afins. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição léxico provém do idioma Grego, leksi-

kós, “que diz respeito  s palavras”. O segundo elemento de composição grafia procede também 

do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. 

Sinonimologia: 01.  Lexicografologia. 02.  Lexiografia. 03.  Lexicongrafia. 04.  Ciência 

dos dicionários. 05.  Estudo da escrita de dicionários. 06.  Dicionarística. 07.  Glossografia. 08.  

Vocabulariologia. 09.  Ciência do lexicógrafo. 10.  Grafopensenologia Lexicológica. 

Antonimologia: 01.  Enciclopediografia. 02.  Lexicologia. 03.  Bibliografia. 04.  Grama-

ticografia. 05.  Biografia. 06.  Doxografia. 07.  Musicografia. 08.  Pictografia. 09.  Cartografia.  

10.  Agrafia. 

Estrangeirismologia: a autocognição large; o Onomasticon; o Nomenclator; o liber 

memoralis; o thesaurus cerebral; o modus definiendi; o Vocabularium; o Elucidarium; o Cogni-

tarium; o Mentalsomarium; o Abecedarium; o Dictionarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Holocogniciologia. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: –  Lexico-

grafia requer Exaustivologia. Dicionário: SOS intelectual. Definologia: ponto inicial. 

Coloquiologia: o lexicógrafo enquanto dicionário vivo. 

Citaciologia. Eis 3 citações referentes ao assunto: – Agora compreendo melhor por que  

o mundo produziu até hoje muito poucos dicionaristas (Luiz Antonio Sacconi). Os dicionários 

são como relógios: o pior é melhor do que nenhum, e nem do melhor se pode esperar que seja to-

talmente exato (Samuel Johnson, 1709–1784). Um dicionário é um universo em ordem alfabética 

(Anatole France, 1844–1924). 

Proverbiologia. Labor omnia vincit improbus (Um trabalho obstinado triunfa sobre 

tudo). 

Unidade: a unidade de medida da Lexicografia é o verbete ou entrada. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da mentalsomaticidade aplicada; os cognopense-

nes; a cognopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os doxopensenes; a doxopense-

nidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os orismopensenes; a orismopensenidade; os dida-

ticopensenes; a didaticopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; o holopensene da 

Polineurolexicologia; o holopensene da Conformaticologia. 

 

Fatologia: a escrita de dicionários; o ato de lexicografar; o abarcamento do acervo lexi-

cal; a lematização; os critérios de seleção da Nomenclatura; a qualidade da nominata; a ordenação 

das lexias; a lexicalização das palavras e expressões; a multidenominação funcional; a policoncei-

tuação didática; a hierarquia das acepções; a anatomização da Polissemia; as formas homônimas 

semanticamente diferentes (Homonímia); os níveis de abordagem dos lexemas; a lucidez quanto 

aos conjuntos lexicais; os protodicionários no bojo do nascimento da escrita (Historiografia Lexi-

cográfica); os dicionários influenciando na mundividência individual e coletiva; o instrumento pe-

dagógico de primeira linha; a tentativa de se registrar as modalidades básicas de manifestação da 

língua (oral e escrita); as omissões lexicológicas; a dicionarização neologística; os 13 neologis-

mos Conscienciologia (conscienciológico), Evoluciologia (evoluciólogo; evoluciológico), Holos-
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soma (holossomático), Pensenologia (pensenológico; pensenes), Projeciologia (projeciológico)  

e psicossoma dicionarizados na forma de verbetes e subverbetes em 2010 (Sacconi); o curso Lexi-

cologia do CEAEC; o Dicionário de Neologismos da Conscienciologia (DINEO); o Dicionário 

de Argumentos da Conscienciologia (DAC); a Terminologia Conscienciológica (Orismologia) em 

franca expansão; a persistência gesconológica universalista; a contribuição ao aumento do conhe-

cimento teórico; a Lexicografia exigindo a leitura de várias bibliotecas; a vivência do atacadismo 

intelectivo; a abordagem minuciosa às palavras; o exercício magno do confor; as evocações holo-

pensênicas decorrentes da Definologia; a erudição grafada; a polimatia vivida; a compreensão da 

importância da Verponologia; a aquisição do cérebro multidicionarizado neoverponológico (Ver-

pononeurolexicologia); a cosmovisão intelectual decorrente da Exaustivologia Detalhista. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o holopensene ine-

rente às palavras (Etimologia); a holobiografia dos vocábulos; o parapsiquismo intelectual aplica-

do à Lexicografia; as consciexes amparadoras do trabalho lexicográfico; a repercussão seriexoló-

gica dos dicionários; a retrossenha filológica; o ato de retomar e atualizar o trabalho lexicográfico 

em neovida a partir da Neologismologia Tarística (Autosseriexologia). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo lexicológico repositório de palavras–guia de uso; o si-

nergismo Onomasiologia-Semasiologia; o sinergismo Cogniciologia-Poliglotismologia; o siner-

gismo Definologia-Discernimentologia; o sinergismo Lexicologia-Neurofisiologia; o sinergismo 

iniciativa excogitativa–acabativa teática; o sinergismo Cosmovisiologia-Detalhismologia. 

Principiologia: os princípios lexicográficos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à Mentalsomatologia. 

Teoriologia: a teoria dos dicionários cerebrais (léxico mental). 

Tecnologia: a técnica lexicográfica a partir de Corpus de ocorrências colhidas em tex-

tos de periódicos; a técnica do detalhismo conjugada à técnica da exaustividade; a técnica inte-

lectual do devagar e sempre; a técnica do turno mentalsomático; as técnicas da Enumerologia;  

a técnica dos 50 dicionários (Exaustivologia); a lexicotécnica horizontal (Holociclologia). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Holociclo (Lexicotecologia). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito cerebral da leitura assídua de dicionários; o efeito paragenético da 

escrita de dicionários; o efeito ricochete interverbetográfico; o efeito cosmovisiológico da Lexi-

cografia; o efeito multidimensional do parapsiquismo intelectual; o efeito educacional dos dicio-

nários; o efeito expansor do conhecimento ocasionado pelas definições lexicográficas. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da Multitraduciologia. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo das palavras; o ciclo estudar dicionários–recuperar cons. 

Enumerologia: o glossário; o vocabulário; o léxico; o dicionário; o tesauro; o vade-mé-

cum; a enciclopédia. O catálogo lexical; o inventário lexical; o repositório lexical; o banco lexi-

cal; a coleção lexical; o conjunto lexical; o celeiro lexical. A Lexicografia Acadêmica (Linguisti-

cologia); a Lexicografia Bilíngue (Traduciologia); a Lexicografia Regional (Sociolinguisticolo-

gia); a Lexicografia Onomasiológica (Analogia); a Lexicografia Enciclopédica (Cosmovisiolo-

gia); a Lexicografia Orismológica (Terminologia); a Lexicografia Conscienciológica (Neologis-

mologia). 

Binomiologia: o binômio definológico hiperônimo-hipônimo; o binômio campo semânti-

co lexical–neuroléxico funcional. 

Interaciologia: a interação texto-contexto; a interação definição-acepção; a interação 

morfema-lexema-semema; a interação dicionário-tradução; a interação idiomas do passado–pas-

sado dos idiomas; a interação reciclagem intraconsciencial–vocabulário pessoal; a interação de-

finiendum-definiens; a interação sinonímia-antonímia; a interação campo semântico lexical– 

–polivalência consciencial; a interação metáfora-rapport; a interação realidade-linguagem. 
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Crescendologia: o crescendo historiográfico glosa-listagem-dicionário; o crescendo da 

Autoparapolineurolexicologia; o crescendo lexicológico dicionário infantil (4 a 5 mil entradas)– 

–dicionário escolar (15 a 30 mil entradas)–dicionário padrão (50 mil entradas)–dicionário geral 

(200 mil entradas; busca abranger todo o léxico). 

Trinomiologia: o trinômio dicionário monolíngue–dicionário bilíngue–dicionário mul-

tilíngue; o trinômio inclusão-explicação-exemplificação; o trinômio (trio) consulente–lexicógra-

fo–amparador extrafísico; o trinômio pesquisa-inventário-colheita; o trinômio papiro-pergami-

nho-papel; o trinômio protodicionário-dicionário-infodicionário; o trinômio definição-acepção- 

-abonação. 

Polinomiologia: o polinômio resenha-artigo-verbete-livro-dicionário-enciclopédia. 

Antagonismologia: o antagonismo dicionário geral (palavras) / dicionário enciclopédi-

co (coisas); o antagonismo dicionário onomasiológico / dicionário semasiológico; o antagonismo 

conceituação / circumpensenidade; o antagonismo semântica lexical / semântica frasal; o anta-

gonismo autenticidade lexicográfica / fraude lexicográfica; o antagonismo real / ideal; o anta-

gonismo apedeutismo egoico / erudição universalista. 

Paradoxologia: o paradoxo de todo dicionário ser obra inacabada. 

Politicologia: a ideologia política subjacente à escrita de obras de referência. 

Legislogia: as leis da Conformaticologia. 

Filiologia: a lexicofilia; a verbofilia; a gramaticofilia; a linguisticofilia; a gesconofilia;  

a comunicofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: o tratamento, remissão e / ou alívio das fobias a partir da lexicoterapia. 

Mitologia: o mito do dicionário sem erros. 

Holotecologia: a linguisticoteca; a gramaticoteca; a mentalsomatoteca; a polimatoteca; 

a neuroteca; a lexicoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Lexicografia; a Lexicologia; a Filologia; a Terminografia; a Con-

formaticologia; a Semanticologia; a Linguisticologia; a Sociolinguística; a Erudiciologia; a Para-

polimaticologia; a Cosmovisiologia; a Comunicologia; a Gesconologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin conscienciatra; a conscin intelectual; a equipe técnica de 

lexicógrafos do Holociclo. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o atacadista consciencial; o agente retrocognitor;  

o autodidata lúcido; o mentalsomatólogo; o parapsiquista; o macrossômata; o superdotado; o bi-

bliófilo; o bibliômano; o bibliólogo; o filólogo; o filomático; o parapolímata; o lexicógrafo. 

 

Femininologia: a intermissivista; a atacadista consciencial; a agente retrocognitora;  

a autodidata lúcida; a mentalsomatóloga; a parapsiquista; a macrossômata; a superdotada; a bi-

bliófila; a bibliômana; a biblióloga; a filóloga; a filomática; a parapolímata; a lexicógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens dictionarisator; o Homo sapiens lexicographus; o Homo 

sapiens heuristicus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens 

scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens sa-

pientior; o Homo sapiens neuronalis; o Homo sapiens paracerebralis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Lexicografia Prática = a Ciência dedicada à técnica, à prática ou à arte 

de elaborar dicionários; Lexicografia Teórica = a Ciência dedicada às pesquisas analíticas das 

obras lexicográficas e respectivas características, incluindo a metodologia envolvida (Metalexico-

grafia). 
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Culturologia: a cultura da Parapercepciologia Intelectual. 

 

Curiosologia. Os primeiros dicionários surgidos na Grécia, conhecidos como léxeis ou 

glôssai, foram caracterizados por listagens de palavras dialetais, dizeres obscuros ou arcaicos 

encontrados nos antigos poetas, por exemplo Homero (850 a.e.c.), Sólon (638–558 a.e.c.) e Álc-

man (Século VII a.e.c; datação incerta). Tais obras, ao modo das produzidas por Protágoras de 

Abdera (490–420 a.e.c.), datam do Século V a.e.c. 

Escola. Apesar disso, a produção lexicográfica grega somente floresceu, de fato, ao re-

dor do Século III a.e.c., a partir da ascensão de Alexandria (Egito), em cuja biblioteca, concebida  

e inaugurada por Ptolomeu I Sóter (367–283 a.e.c.), funcionava a Escola de Filologia e Lexico-

grafia, fundada por Aristófanes de Bizâncio (257–180 a.e.c.), após suceder Eratóstenes de Cirene 

(276–194 a.e.c.) no posto de diretor da biblioteca. 

Microbiografia. Lexicógrafo, gramático, humanista, filólogo e crítico grego, Aristófa-

nes ficou célebre em função dos trabalhos acerca de Homero, sendo o autor de grande obra intitu-

lada Léxeis (palavras) e o responsável pelas primeiras formas de pontuação ortográfica, tidas co-

mo precursores da vírgula, do ponto e vírgula e dos períodos para pausas mais longas, ao modo 

dos atuais parágrafos. 

 

Dicionário. Segundo a Lexicografia, apesar da confecção dicionarística variar enorme-

mente, as obras lexicográficas tradicionais, em geral de base idiomática monolíngue, estão assen-

tadas ou seguem duas abordagens confluentes, detalhadas na ordem funcional: 

1.  Macroestrutura: o modo de ordenação dos verbetes, em geral alfabética; a extensão 

do corpus de trabalho (Nomenclatura); a definição do público-alvo do dicionário. 

2.  Microestrutura: a extensão dos detalhes acerca das entradas; as variáveis linguísti-

cas selecionadas; o padrão adotado para cada verbete conforme o consulente-alvo; os indicadores 

do nível de qualificação da obra. 

 

Unitariologia. Atinente à Metaforologia, dicionários anatomizam palavras. Analoga-

mente ao dissecador de corpos, o dicionarista busca destrinchar, esmiuçar ou decompor cada uni-

dade básica do léxico (lexema) na totalidade das respectivas propriedades gramaticais, linguís-

ticas e comunicativas de modo geral. 

 

Detalhismologia. Nesse sentido e consoante à Metalinguisticologia, eis elencadas na or-

dem funcional, entre outras, 10 classes de variáveis possíveis de figurar, em geral sob a forma 

abreviada, nas entradas lexicográficas dos dicionários idiomáticos em geral: 

01.  Etimologia: a origem e a evolução das palavras; os rastros linguísticos; o étimo. 

02.  Classe da palavra: o substantivo; o verbo; o adjetivo; a preposição; as locuções; as 

frases. 

03.  Transição semântica: o sentido por extensão; o sentido figurado; o sentido metafó-

rico; o sentido metonímico; o sentido irônico. 

04.  Marcação diacrônica: as palavras com uso restrito no tempo; os arcaísmos; os neo-

logismos; a palavra histórica; a palavra rara ou de pouco uso. 

05.  Marcação diatópica: as palavras com uso restrito no espaço geográfico; as dife-

renças de uso entre países, regiões, cidades, províncias e bairros em geral. 

06.  Marcação diastrática: as restrições segundo o tipo de falante; as diferenças de uso 

envolvendo as etnias, as diferentes faixas etárias, os gêneros, a classe socioeconômica, as profis-

sões, ocupações e atividades (jargões), o nível educacional e a formação cultural; as gírias; o léxi-

co do mundo deliquente. 

07.  Marcação ocupacional: as restrições segundo o âmbito do saber ou a atividade hu-

mana relacionada à palavra ou acepção; a Terminologia; os tecnicismos; os tecnoletos; os jargões 

profissionais; as disciplinas e subdisciplinas científicas; a Orismologia. 

08.  Marcação diafásica: o registro dos estilos linguísticos, tais como: o vulgar; o colo-

quial; o familiar; o poético; o informal; o popular; o erudito. 
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09.  Marcação do tom afetivo: as apreciativas ou pejorativas, tais como: insulto; cari-

nhoso; humorístico; jocoso; festivo; afetado; irônico. 

10.  Marcação de impropriedade: as incorreções; os vulgarismos prosódico, fonético, 

morfológico ou sintático; o solecismo; as impropriedades semânticas. 

 

Cabeça. Considerando a Lexicometria, a qualidade da obra lexicográfica deve ser aferi-

da principalmente pelo tratamento dado às entradas (entorno lexicográfico) e não pela simples 

quantidade de verbetes (nominata). 

 

Bustos. Observando a Grupocarmologia, o Caminho da Lógica do CEAEC contém, 

dentre as personalidades dos diversos campos do saber ali representados no corredor de bustos 

(Evocaciologia), 3 lexicógrafos dos Séculos XVIII, XIX e XX, ordenados a seguir na ordem cro-

nológica: 

1.  Samuel Johnson (1709–1784): autor do A Dictionary of the English Language 

(1755). 

2.  Émile Littré (1801–1881): autor do Dictionnaire de la Langue Française, 5 vol.; 

(1863–1872). 

3.  Antônio Houaiss (1915–1999): autor do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 

(2001). 

 

Conscienciologia. No tocante à Polineurolexicologia, o estudo continuado de dicionári-

os promove efeitos benéficos sobre a pensenidade pessoal, com reflexos positivos óbvios sobre, 

por exemplo, 15 atributos conscienciais prioritários, listados alfabeticamente a seguir com as res-

pectivas especialidades pensenológicas afins: 

01.  Associação ideativa (Nexopensenologia). 

02.  Atenção dividida (Lateropensenologia). 

03.  Autodiscernimento aplicado (Doxopensenologia). 

04.  Concentração mental (Axiopensenologia). 

05.  Cosmovisão intelectual (Cosmopensenologia). 

06.  Criatividade funcional (Hiperpensenologia). 

07.  Deliberação técnica (Orismopensenologia). 

08.  Detalhismo enriquecedor (Taxipensenologia). 

09.  Erudição crescente (Cognopensenologia). 

10.  Escrita profícua (Grafopensenologia). 

11.  Exaustividade motivante (Maxipensenologia). 

12.  Memória ágil (Taquipensenologia). 

13.  Poliglotismo útil (Traduciopensenologia). 

14.  Retilinearidade pensênica (Ortopensenologia). 

15.  Vocabulário variegado (Lexicopensenologia). 

 

Evoluciologia. Pela ótica da Lexicografia, o ato de definir visa reduzir o gap entre a rea-

lidade do Cosmos e a ilusão consciencial. Tal prática mentalsomática constitui exercício inicial já 

adstrito ao holopensene da Sapienciologia dos Serenões (Holocogniciologia). Definir é discernir. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Lexicografia, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antonimologia:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Conscienciologês:  Orismologia;  Neutro. 

03.  Crescendo  escriba-neoverbetógrafo:  Seriexologia;  Homeostático. 
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04.  Enciclopediometria:  Redaciologia;  Neutro. 

05.  Equipe  técnica  do  Holociclo:  Voluntariologia;  Homeostático. 

06.  Etimologia:  Linguisticologia;  Neutro. 

07.  Expressão  pseudoterminológica:  Neologismologia;  Neutro. 

08.  Jargão:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Lexicoteca:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Multitraduciologia:  Intercomunicologia;  Neutro. 

11.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Sinonimologia:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Thesaurus  cerebral:  Polineurolexicologia;  Homeostático. 

14.  Variante  gramatical:  Gramaticologia;  Neutro. 

15.  Variante  linguística:  Sociolinguisticologia;  Neutro. 

 

A  LEXICOGRAFIA  VEM  GERANDO  PROFUNDO  ESCLARE-
CIMENTO  INTELECTUAL,  TRANSNACIONAL,  DESDE  A  IN-
VENÇÃO  DA  ESCRITA.  ISSO  REVELA  A  BIG  IMPORTÂN-
CIA  SÓCIO-CULTURAL-EDUCACIONAL  DOS  DICIONÁRIOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma ler dicionários? Desde quando? Já se 

motivou a escrever 1? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

01.  Delisle, Jean; & Woodsworth, Judith; Os Tradutores na História (Translators through History); trad. 
Sérgio Bath; 360 p.; 9 caps.; 2 citações; 24 fotos; 618 refs.; 2 apênds.; ono.; 23,5 x 16 cm; br.; Editora Ática; São Paulo, 

SP; 1998; páginas 241 a 256. 

02.  Ferraro, Cristiane; & Nader, Rosa; Orgs.; Curso Lexicologia; Apostila Antológica; 74 p.; 2 cronogra-
mas; 1 cronologia; 99 enus.; 1 ilus.; 7 minicurrículos; 8 tabs.; 51 refs.; 2 anexos; 12 apênds.; 28 x 22 cm; espiralado; 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2010; páginas 1 a 74. 

03.  Gingras, Yves; Keating, Peter; & Limoges, Camille; Do Escriba ao Sábio: Os Detentores do Saber da 

Antiguidade à Revolução Industrial (Du Scribe au Savant); trad. Ângelo dos Santos Pereira; 338 p.; 9 caps.; 73 citações; 

3 cronologias; 2 enus.; 27 fotos; 50 ilus.; 16 mapas; 1 tab.; 442 notas; alf.; 24 x 16 cm; br.; Porto Editora; Porto; Portugal; 

2007; páginas 1 a 338. 
04.  Littré, Émile; Comment J'ai fait Mon Dictionnaire; 96 p.; 1 citação; 1 nota; 15 x 10,5 cm; br.; Les Édi-

tions du Sonner; Paris; Maio, 2010; páginas 1 a 96. 

05.  Pérez, Elena Bajo; Diccionarios: Introducción a La Historia de la Lexicografía del Español; 262  
p.; 2 caps.; 714 refs.; ono.; 22 x 16 cm; br.; Ediciones Trea; Asturias; España; 2000; páginas 1 a 262. 

06.  Sousa, José Martínez de; Diccionario de Lexicografia Práctica; 382 p.; 64 abrevs.; 29 fotos; 68 ilus.; 20 

tabs.; 1 técnica; 253 refs.; alf.; 24 x 16 cm; enc.; Bibliograf / Vox; Barcelona; España; Junho, 1995; páginas 1 a 382. 
07.  Idem; Manual Básico de Lexicografía; 406 p.; 16 caps.; 72 abrevs.; 48 enus.; 4 esquemas; 103 fotos; 510 

refs.; alf.; 24 x 17 cm; br.; Ediciones Trea; Gijón, Asturias; España; 2009; páginas 1 a 406. 

08.  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 
44, 66 a 76, 98, 164, 360, 484 e 490. 

09.  Welker, Herbert Andreas; Dicionários: Uma Pequena Introdução à Lexicografia; 288 p.; 10 caps.; 62 

enus.; 1 esquema; 3 tabs.; 432 refs.; 22 x 15 cm; br.; Thesaurus; Brasília, DF; 2004; páginas 1 a 182. 
10.  Winchester, Simon; O Professor e o Demente: Uma História de Assassinato e Loucura durante a Ela-

boração do Dicionário Oxford (The Professor and the Madman: A Tale of Murder, Insanity and the Making of the Oxford 
English Dictionary); trad. Flávia Villas-Boas; 254 p.; 11 caps.; 8 ilus.; posf.; 21 x 14 cm; br.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 

1999; páginas 1 a 254. 

 

P. F. 
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L E X I C O T E C A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A lexicoteca é a coleção de dicionários, vocabulários, glossários, almana-

ques, guias, manuais, vade-mécuns, atlas, catálogos, tesauros, tesouros e enciclopédias de volume 

único, compondo o acervo holocognitivo do Holociclo, localizado na Associação Internacional 

do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra léxico provém do idioma Grego, leksikós, “que diz respeito  s pa-

lavras”. O elemento de composição teca deriva do idioma Latim, theca, “estojo; coleção; local de 

guarda de coleç es”  e este do idioma Grego  theke, “caixa; estojo; escr nio; dep sito; prédio de 

guarda”. 

Sinonimologia: 01.  Lexiconteca. 02.  Dicionarioteca. 03.  Coleção das obras de referên-

cia. 04.  Família lexicográfica. 05.  Coleção de obras lexicográficas e terminográficas. 06.  Cole-

ção de obras de consulta. 07.  Glossoteca. 08.  Terminoteca. 09.  Cognoteca. 10.  Conjunto de elu-

cidários. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 33 cognatos derivados do vocábulo léxico: lexi-

cal; lexicalização; lexicalizar; lexicofilia; lexicofobia; lexicogênico; lexicógrafa; lexicografada; 

lexicografado; lexicografar; lexicografia; lexicográfico; lexicógrafo; lexicograma; lexicóloga; 

Lexicologia; lexicológico; lexicologista; lexicologística; lexicologístico; lexicólogo; lexicomania; 

Lexicomática; lexicometria; lexicométrico; léxicon; lexicopensene; lexicopensenidade; lexicote-

ca; lexicotecária; lexicotecário; lexicoterapia; panléxico. 

Neologia. As 3 expressões lexicoteca, lexicoteca idiomática e lexicoteca temática são 

neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 01.  Gibiteca. 02.  Literaturoteca. 03.  Panfletoteca. 04.  Hemeroteca. 

05.  Catalogoteca. 06.  Almanacoteca. 07.  Aforismoteca. 08.  Biografoteca. 09.  Biblioteca. 10.  En-

cicloteca. 

Estrangeirismologia: o Mentalsomarium; o Abecedarium; o dictionarius; o thesaurus; 

os Colloquia; o estabelecimento do corpus; os dicionários on-line; o uso do Google como dicio-

nário e ao mesmo tempo enquanto portal para dicionários; o Holoserver. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holocognição. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Lexicote-

ca: holomemória exterior. Lexicoteca: oceano cognitivo. 

Coloquiologia: o tirateimas; o desmancha-dúvidas. 

Citaciologia. “O dicionário é o pai dos inteligentes: os burros dispensam-no” (Mário da 

Silva Brito, 1889–1956). 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene coletivo da Lexicologia; os lexicopensenes; a lexicopense-

nidade; os taxopensenes; a taxopensenidade; os orismopensenes; a orismopensenidade; os enci-

clopensenes; a enciclopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os grupopensenes;  

a grupopensenidade; a manifestação pensênica a partir das palavras; a autopensenização carrega-

da no pen. 

 

Fatologia: o Holociclo; a lexicoteca virtual; o corredor do saber lexicográfico; o ato de 

contar os verbetes dos dicionários no fichamento bibliográfico; a doação de dicionários por vo-

luntários da Conscienciologia; a organização periódica da lexicoteca; o léxico enquanto galáxia 

em expansão; o resgate de expressão; os neologismos conscienciológicos dicionarizados no Gran-

de Dicionário Sacconi da Língua Portuguesa (Ano-base: 2010) graças aos esforços dos voluntá-
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rios na divulgação da Conscienciologia em múltiplas mídias diferentes; o sentimento de inclusão 

social a partir da inserção lexical em dicionário monolíngue; o conhecimento de A a Z; a Biblio-

grafia Lexicológica do Holociclo; o curso Lexicologia do CEAEC; o menor dicionário da lexico-

teca com 1,5 x 2 cm; a Enciclopédia Portuguesa Lexicoteca de 37 volumes; os dicionários curio-

sos; os dicionários raros; os dicionários etimológicos; os dicionários biográficos; os dicionários 

de citações; os dicionários escolares; os dicionários eletrônicos; a sede de saber mais para ajudar 

mais; o ato da apreensão intelectiva de neoconstructo no acervo lexicográfico cerebral; o ato de 

incorporar neoconceito ao núcleo pessoal e ativo da autocognição; a consulta ao dicionário analó-

gico para suprir as falhas da memória; o fato da lexicoteca ser mais necessária aos jovens, por 

possuírem menor léxico cerebral; o dicionário como ferramenta para os estudos de língua estran-

geira; o ato de ensinar o aluno a usar o dicionário, promovendo-lhe a competência e a autonomia 

em relação ao professor; a necessidade comunicacional de elaborar repertórios lexicais; a desco-

berta de tabelas lexicográficas de 4.500 anos a.e.c.; as listas lexicais sendo os mais antigos ins-

trumentos pedagógicos da Humanidade; a epopeia da produção do Oxford English Dictionary 

(OED), dicionário etimológico com 414.825 termos, organizados em 12 volumes, durante 70 anos, 

envolvendo 800 colaboradores; o fato de muitos dicionários serem cópias de outros; o público-al-

vo do dicionário; a seleção e o tamanho da nomenclatura; a dificuldade na seleção das entradas do 

dicionário; o caráter lúdico das palavras; a definição enquanto seção fundamental do dicionário; 

os critérios na escolha do título do léxico; o jargão lexicográfico; a Metalexicografia; a Diciona-

rística; a lexicoteca enquanto aporte maxiproexológico da Cognópolis; o uso dos dicionários para 

a pesquisa e produção escrita; as repercussões cognitivas, sociais, culturais, políticas, diplomáti-

cas, comerciais, multidimensionais e pluriexistenciais do dicionário podendo caracterizá-lo como 

megagescon; a lexicoteca na condição de recurso fundamental para pesquisa bibliográfica técnica 

da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o genopensene le-

xicológico; os bastidores extrafísicos na elaboração de dicionários; a equipex especializada em 

Paralinguística; o autodesassédio mentalsomático pela compreensão do universo linguístico-cog-

nitivo da palavra; a assiduidade pesquisística na lexicoteca predispondo ao irrompimento do para-

cérebro. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da intercooperação voluntária nos mutirões de ficha-

mento de obras lexicográficas e terminográficas; o sinergismo educação formal–autodidatismo; 

o sinergismo dicionário semasiológico–dicionário onomasiológico; o sinergismo cognição-lin-

guagem; o sinergismo da quantidade com qualidade; o sinergismo holopensênico do agrupamen-

to de léxicos; o sinergismo lexicoteca-Holociclo. 

Principiologia: o princípio lexicográfico da ordem alfabética; o princípio lexicográfico 

da ordem sistemática; o princípio lexicográfico da ordem alfassistemática; o princípio lexicográ-

fico do gênero; o princípio lexicográfico do número; o princípio da Lexicologia diversa; o prin-

cípio da Lexicologia extensa; o princípio da Lexicologia Teática; o princípio lexicográfico demo-

cr tico “o todo possa ser de todos”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) orientando a reformulação do di-

cionário cerebral e vocabulário pessoal; o código grupal de Cosmoética (CGC) regendo o uso do 

patrimônio intelectual coletivo. 

Teoriologia: a teoria discursiva do dicionário. 

Tecnologia: a técnica da Lexicologia exposta; a técnica do detalhismo; a técnica da 

exaustividade; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da consulta a 50 dicionários; a técnica da 

contagem dos verbetes; as técnicas de Higiene Consciencial; a Paratecnologia Interassistencial; 

as técnicas de recolha de vocábulos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o la-
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boratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da autorganiza-

ção; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico de desas-

sédio mentalsomático (Holociclo-Holoteca-Tertuliarium). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Lexicólogos; o Colégio Invisível dos Lexicógrafos; 

o Colégio Invisível dos Terminólogos; o Colégio Invisível dos Terminógrafos; o Colégio Invisível 

dos Neologistas; o Colégio Invisível dos Orismólogos; o Colégio Invisível dos Etimólogos. 

Efeitologia: o efeito do enriquecimento do dicionário cerebral sobre a recuperação de 

cons; o autodesassédio mentalsomático enquanto efeito da lexicoterapia; os efeitos do cérebro 

dicionarizado no rapport com assistido; o efeito energizador do corredor do saber lexicográfico; 

os efeitos da lexicoteca na confecção de neoléxicos; o efeito autorrevezamental da dicionariza-

ção de neologismos; os efeitos da criatividade humana na expansão lexical; os efeitos da infor-

matização na produção lexicográfica; as inovações lexicográficas enquanto efeito das migrações 

demográficas. 

Neossinapsologia: as neossinapses relativas às pesquisas dicionarísticas; as neossinap-

ses advindas do esforço lexicogênico. 

Ciclologia: o ciclo ideias-palavras; o ciclo análise-síntese; o ciclo de neoideias; o ciclo 

pesquisístico perguntas-respostas-reflexões; o ciclo de desconstrução de retroideias. 

Enumerologia: os dicionários lexicais; os dicionários sintagmáticos; os dicionários pa-

radigmáticos; os dicionários terminológicos; os dicionários pedagógicos; os dicionários analógi-

cos; os dicionários enciclopédicos. A Lexicografia Acadêmica; a Lexicografia Monolíngue; a Le-

xicografia Bilíngue; a Lexicografia Teórica; a Lexicografia Prática; a Lexicografia Terminológi-

ca; a Lexicografia Enciclopédica. 

Binomiologia: o binômio operário-intelectual; o binômio curiosidade-pesquisa; o binô-

mio dicionarístico onomástico Benot–Santos Azevedo; o binômio significante-significado; o binô-

mio lexicoteca pessoal–lexicoteca coletiva; o binômio macroestrutura-microestrutura do dicioná-

rio; o binômio conteúdo-forma (confor). 

Interaciologia: a interação pesquisador–artefato do saber; a interação híbrida descri-

ção linguística–descrição enciclopédica; a interação lexicoteca-encicloteca; a interação lexico-

teca–Especialidades da Conscienciologia; a interação Lexicometria-Autoconscienciometria; a in-

teração voluntariado-paravoluntariado; a interação leitura do texto–consulta ao dicionário. 

Crescendologia: o crescendo leitura dicionarística–retilinearidade pensênica; o cres-

cendo especialismo-generalismo; o crescendo histórico glosa-glossário-dicionário; o crescendo 

infinito das aquisições autocognitivas; o crescendo sementeira mentalsomática–colheita mental-

somática; o crescendo proéxis-compléxis; o crescendo arcaísmo-regionalismo. 

Trinomiologia: o trinômio Bibliomática-Lexicomática-Enciclomática; o trinômio taxo-

lógico dicionário de palavras (línguas)–dicionário de fatos (históricos)–dicionário de coisas (ci-

ências e artes); o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio verbe-

te-dicionário-lexicoteca; o trinômio racionalidade-discernimento-holomaturidade. 

Polinomiologia: o polinômio lexicotecário registrar-fichar-revisar-classificar-disponi-

bilizar-digitar; o polinômio lexicológico cortical dicionário cerebral sinonímico–dicionário cere-

bral antonímico–dicionário cerebral analógico–dicionário cerebral poliglótico; o polinômio lexi-

cográfico básico Definologia-Etimologia-Sinonimologia-Antonimologia; o polinômio da Colo-

quiologia dicionário de gírias–dicionário de regionalismos–dicionário de expressões idiomáti-

cas–dicionário de provérbios; o polinômio microdicionário–minidicionário–dicionário pequeno–

–dicionário médio–dicionário grande; o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neo-

teorias; o polinômio automemória-autocognição-autorreflexão-automundividência; o polinômio 

dicionarístico Aurélio-Houaiss-Michaelis-Borba-Sacconi. 

Antagonismologia: o antagonismo entradas-vocábulos / entradas-constructos; o anta-

gonismo línguas vernáculas / língua latina como impulsionador no surgimento histórico dos di-

cionários; o antagonismo léxico científico / léxico vulgar; o antagonismo unidades léxicas / uni-

dades terminológicas; o antagonismo dicionarista profissional / dicionarista amador; o antago-

nismo língua global (Lexicologia) / línguas de especialidade (Terminologia); o antagonismo Le-

xicologia / Ignorantismo; o antagonismo obra sincrônica / obra diacrônica. 
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Paradoxologia: o paradoxo das metáforas introduzirem novos matizes de significação 

ao campo semântico da palavra e ao mesmo tempo impossibilitarem a delimitação do campo de 

significação da mesma; o paradoxo de 1 livro de referência valer sozinho por estante inteira re-

pleta de volumes da biblioteca. 

Politicologia: as Ciências do Léxico enquanto instrumentos de implantação de políticas 

linguísticas. 

Legislogia: a lei do maior esforço lexicográfico. 

Filiologia: a mnemofilia; a mentalsomatofilia; a intelectofilia; a bibliofilia; a glossofilia; 

a cognofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: a verbetofobia; a definofobia; a onomatofobia; a verbofobia; a grafofobia;  

a neofobia; a culturofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dislexia. 

Mitologia: o mito do dicionário completo. 

Holotecologia: a lexicoteca; a aforismoteca; a almanacoteca; a biografoteca; a pesquiso-

teca; a neologisticoteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Holotecologia; a Lexicologia; a Lexico-

grafia; a Terminologia; a Orismologia; a Fraseologia; a Semântica; a Enumerologia; a Enciclope-

diologia; a Polimaticologia; a Traduciologia; a Cosmocogniciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a equipe de lexicógrafos do Holociclo; a conscin culta; a pessoa erudita;  

a personalidade polímata; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista; a conscin amiga da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Masculinologia: o lexicólogo; o lexicógrafo; o terminólogo; o terminógrafo; o consulen-

te; o bibliotecário; o registrador; o fichador; o revisor; o taxologista; o etimólogo; o neologista;  

o professor; o verbetólogo; o verbetógrafo; o escritor; o tradutor; o poliglota; o monge e lexicó-

grafo pioneiro italiano Ambrogio dei Conti di Caleppio (1440–1510), autor do dicionário latim- 

-italiano, posteriormente traduzido para 11 idiomas europeus, fortalecendo os Estados soberanos. 

 

Femininologia: a lexicóloga; a lexicógrafa; a terminóloga; a terminógrafa; a consulente; 

a bibliotecária; a registradora; a fichadora; a revisora; a taxologista; a etimóloga; a neologista;  

a professora; a verbetóloga; a verbetógrafa; a escritora; a tradutora; a poliglota. 

 

Hominologia: o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sa-

piens mentalsomaticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens 

perquisitor; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens archivolo-

gus; o Homo sapiens neologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: lexicoteca idiomática = aquela composta por dicionários monolíngues, 

bilíngues, trilíngues e plurilíngues; lexicoteca temática = aquela composta por dicionários com te-

mas específicos. 

 

Culturologia: a cultura bibliográfica; a cultura lexicológica; a cultura terminológica;  

a cultura multidisciplinar; a cultura do detalhismo exaustivo; a cultura do colecionismo sadio  

e produtivo; a cultura poliglótica. 

 

Taxologia. Segundo a Cosmocogniciologia, o acervo holocognitivo do Holociclo está 

organizado em 3 tecas (Data-base: 24.09.11), aqui expostas em ordem alfabética: 

1.  Encicloteca: a coleção de 482 enciclopédias diferentes. 
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2.  Hemeroteca: a coleção de 497.315 recortes de periódicos. 

3.  Lexicoteca: a coleção de 5.372 obras lexicográficas e terminográficas. 

 

Lexicoteca. Eis, em ordem alfabética, a título de exemplo, listagem com 50 temas de di-

cionários com respectivas ideias-chave, selecionados dentre os 1.103 assuntos atualmente existen-

tes na lexicoteca do Holociclo, escolhidos com critério de fornecer visão panorâmica do universo 

pesquisístico lexicográfico: 

01. Aberração: o trinômio das surpreendências genéticas-psiquiátricas-teratológicas. 

02. Abreviatura: o polinômio siglas-sinais-símbolos-acrônimos. 

03. Álbuns: o trinômio LP-CD-DVD. 

04. Anti: o antagonismo antagonismo sadio / antagonismo doentio. 

05. Astronomia: o trinômio tecnológico astrolábio-astronave-astroantena. 

06. Bem-estar: o trinômio corpo-mente-consciência. 

07. Biografias: o trinômio biográfico escritores-intelectuais-cientistas. 

08. Bom humor: o efeito contagiante do riso. 

09. Burrice: o trinômio coloquial burraldo-burrildo-burroide. 

10. Cacófatos: o crescendo minicacófatos explícitos–maxicacófatos implícitos. 

11. Charada: o trinômio vocabular monossilábico-dissilábico-trissilábico. 

12. China: o binômio Sinologia-Conscienciologia. 

13. Ciência: o polinômio Ciências Naturais–Humanas–Sociais–Jurídicas–Cognitivas. 

14. Conquílio: o polinômio Conquiliologia-Conchologia-Concologia-Malacologia. 

15. Curiosidades: o polinômio chamativo insólito-misterioso-raro-surpreendente. 

16. Desinformação: o binômio misinformation-misquotation. 

17. Dificuldades: o trinômio dúvidas-dificuldades-curiosidades. 

18. Educação: a interação Educação Formal–Reeducaciologia Evolutiva. 

19. Enciclopédias: o trinômio datas-fatos-nomes. 

20. Ética: o binômio patriotismo-cosmopolitismo. 

21. Eufemismos: o paradoxo estilístico das ideias desagradáveis em termos brandos. 

22. Evolução: o crescendo Evolucionismo-Evoluciologia. 

23. Excêntrico: os efeitos do parêntese patológico. 

24. Fatos: o polinômio what-who-where-when-why. 

25. Fenômenos parapsíquicos: o crescendo percepções-parapercepções. 

26. Filatelia: o binômio curiosidade-raridade. 

27. Filologia: o binômio hermenêutica textual–exegese textual (Ecdótica). 

28. Filosofia: o trinômio filosófico pensamentos-reflexões-disparates. 

29. Flores: o trinômio plantas-horta-jardim. 

30. Genética: o sinergismo revolução genômica–evolução paragenômica. 

31. Herbalismo: o sinergismo terapêutico voliciolina-lignina. 

32. História: a interação assincrônica crons planetário–cons societário. 

33. História da Ciência: o sinergismo evolução científica–evolução consciencial. 

34. Ideias libertárias: o princípio “as ideias libert rias est o acima das pessoas”. 

35. Idiomas: o trinômio poliglotismo-multiculturalismo-maxifraternismo. 

36. Ignorância: o trinômio megaomissivo autoparaprocedência-IE-CPC. 

37. Invenções: o crescendo tecnológico machado-satélites. 

38. Irreverência: a técnica do antipensene tarístico. 

39. Lexicografia: o crescendo Bibliografia-Lexicografia-Enciclopediografia. 

40. Linguística: o trinômio científico Etnolinguística-Psicolinguística-Sociolinguística. 

41. Lógica: a interação Lógica dos matemáticos–Lógica dos filósofos. 

42. Neologística: o trinômio Terminologia-Terminografia-Orismologia. 

43. Numismática: a interação valor econômico do vil metal–valor histórico da moeda. 

44. Palíndromo: o ciclo lexical inverso; “A grama é amarga” (Millôr Fernandes   9  –). 

45. Parapsicologia: o crescendo histórico Espiritismo-Metapsíquica-Parapsicologia. 

46. Perguntas: os efeitos das perguntas geradoras de reflexão. 
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47. Política: o crescendo políticas pessoais–políticas grupais–políticas coletivas. 

48. Profecias: o princípio da descrença aplicado às inspirações. 

49. Sociologia: a interação Macrossociologia-Microssociologia-Parassociologia. 

50. Zoologia: o polinômio reino-filo-classe-ordem-família-gênero-espécie. 

 

Nacional. O acervo de obras de referência da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro 

(Brasil) conta hoje com 4.200 dicionários, enciclopédias, guias e outros. 

Andrade. A Biblioteca Mário de Andrade (SP), dona do segundo maior acervo de livros 

do Brasil possui 3.500 dicionários, enciclopédias, guias e outros. 

Maior. Diante desse panorama, o Holociclo é, provavelmente, o local com maior acervo de 

obras de referência do Brasil. Além da quantidade, o acervo está exposto horizontalmente em mesas, 

de modo aberto, acessível e funcional às pesquisas não só dos voluntários e voluntárias da Cons-

cienciologia, mas de qualquer pessoa interessada. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a lexicoteca, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Biblioteca:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Cognografia:  Cogniciologia;  Neutro. 

03.  Coletivo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

05.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

06.  Família  neologística:  Neologia;  Neutro. 

07.  Holociclo:  Cosmocogniciologia;  Neutro. 

08.  Holotecologia:  Comunicologia;  Homeostático. 

09.  Interrelações  interdisciplinares:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Megadoação:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Orismologia:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Saber  transversal:  Autocogniciologia;  Neutro. 

14.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

15.  Verbete:  Comunicologia;  Neutro. 

 

A  LEXICOTECA  CONSTITUI  APORTE  MAXIPROEXOLÓGICO  

PARA  OS  INTERMISSIVISTAS,  HOMENS  E  MULHERES,  PO-
DEREM  ESCREVER  OBRAS-PRIMAS  TARÍSTICAS  DERIVA-

DAS  DA  AUTEXPERIMENTOLOGIA  TEÁTICA  COSMOÉTICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplicou a técnica dos 50 dicionários? Quais 

os frutos tarísticos publicados dessa pesquisa? 
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224 p.; 13 caps.; 74 citações; 1 diagrama; 1 esquema; 4 fotos; 1 gráf.; 22 tabs.; 23 x 16 cm; br.; Contexto; São Paulo, SP; 

2004; páginas 31 a 38, 44, 51 a 54, 84, 92, 127 e 146 a 149. 
07. Nunes, José Horta; Dicionários no Brasil: Análise e História do Século XVI ao XIX; 254 p.; 6 caps.;  

7 fotos; 27 tabs.; 161 refs.; 21 x 14 cm; br.; Pontes Editores; Campinas, SP; Fapesp; São Paulo, SP; Faperp; São José do 
Rio Preto, SP; 2006; páginas 15, 45, 47, 49 e 53. 

08. Rónai, Paulo; Dicionário Universal de Citações; X + 1.024 p.; glos. 4.000 termos; 38 refs.; 24 x 16 x 4,5 

cm; enc.; Círculo do Livro; São Paulo, SP; 1985; página 269. 
09. Sousa, Ana Paula; Mário de Andrade reabre Hoje com Festa (Instituição possui o Segundo Maior Acervo 

do País, com 3,3 Milhões de Itens como Livros, Mapas e Periódicos); Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 90; N. 28.882; 

Caderno: Ilustrada; 3 fotos; 2 ilus; São Paulo, SP; 25.01.11; capa do caderno e páginas E 4 e E 5. 
10. Sousa, José Martínez de; Manual Básico de Lexicografía; 406 p.; 16 caps.; 72 abrevs.; 48 enus.; 4 esque-

mas; 103 fotos; 510 refs.; alf.; 24 x 17 cm; br.; Ediciones Trea; Gijón, Asturias; Espanha; 2009; páginas 20, 21, 52, 53, 

101, 123, 124, 130, 144, 148, 208, 210, 245 e 248 a 250. 
11. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 24 seções; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 

estrangeirismos; 102 filmes; 40 ilus.; 5 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.663 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 51 a 53, 67, 68, 74, 108, 111, 123, 125, 129 a 131, 134, 139, 149 e 338. 

12. 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 84, 91 e 93. 
13. Welker, Herbert Andreas; Dicionários: Uma Pequena Introdução à Lexicografia; 288 p.; 10 caps.; 62 

enus.; 1 esquema; 3 tabs.; 432 refs.; 22 x 15 cm; br.; Thesaurus; Brasília, DF; 2004; páginas 83 e 84. 

14. Winchester, Simon; O Professor e o Demente: Uma História de Assassinato e Loucura durante a Ela-

boração do Dicionário Oxford (The Professor and the Madman: A Tale of Murder, Insanity and the Making of the 

Oxford English Dictionary); trad. Flávia Villas-Boas; 254 p.; 11 caps.; 8 ilus.; posf.; 21 x 14 cm; br.; Record; Rio de 

Janeiro, RJ; 1999; páginas 37 a 39. 
15. Xatara, Claudia; Bevilacqua, Cleci Regina; & Humblé, Philippe René Marie; Orgs.; Dicionários na Teo-

ria e na Prática: Como e para Quem são feitos; Série Estratégias de Ensino; 190 p.; 6 caps.; 21 enus.; 44 microbiogra-
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L E X I C O T E R A P I A  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A lexicoterapia é o processo de cura, remissão ou terapêutica de patologias 

intraconscienciais a partir da consulta a dicionários, apreensão e utilização de palavras adequadas 

para a expansão da infraestrutura cognitiva e consequente reciclagem pensênica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra léxico provém do idioma Grego, leksikós, “que diz respeito  s pa-

lavras”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo terapia vem do idioma Francês, therapie, derivado do 

idioma Latim Científico, therapia, e este do idioma Grego, therapeia, “cuidado; atendimento; tra-

tamento de doentes”. Apareceu em  899. 

Sinonimologia: 1.  Autodesassédio mentalsomático pelo léxico. 2.  Autocura pelo léxi-

co. 3.  Autoconhecimento pelas palavras. 4.  Tratamento dicionarístico. 5.  Vocabularioterapia. 

Neologia. As 4 expressões compostas lexicoterapia somática, lexicoterapia energosso-

mática, lexicoterapia psicossomática e lexicoterapia mentalsomática são neologismos técnicos da 

Autocogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Autassédio mentalsomático. 2.  Autodesconhecimento lexical.  

3.  Debilitação intelectual. 4.  Descuido vocabular. 5.  Inapetência linguística. 6.  Lexicopatia. 

Estrangeirismologia: o estudo do feedback; a autocognição large; o download do para-

cérebro; o thesaurus cerebral; o modus definiendi; os insights; o Cognitarium; o Elucidarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à memória aplicada à Autoverponologia. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares ilustrando o tema: – Mastigue-

mos nossas palavras. Evitemos palavras sangrentas. Palavras: remédios, venenos. Autoparapoli-

neuroléxico: farmacopeia pessoal. Dicionário: botica vocabular. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Lexicologia; o holopensene pessoal da auto-

consciencioterapia; o holopensene da autocognição; o holopensene da Conscienciometria; os cog-

gnopensenes; a cognopensenidade; os definopensenes; a definopensenidade; os lateropensenes;  

a lateropensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os logicopensenes; a logicopenseni-

dade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os terapeuticopensenes; a terapeuticopensenidade. 

 

Fatologia: a lexicoterapia; o restabelecimento da saúde e do bem-estar com a nomeação 

das coisas e das experiências; a recuperação de cons por meio da compreensão elocutória; a mu-

dança pessoal para melhor decorrente da expansão racional de determinado assunto; a importân-

cia do diagnóstico na remissão da doença; a autopesquisa através da anatomização dos autocon-

ceitos; as propriedades curativas da pesquisa dos megatraços; a dissecção dos assuntos controver-

sos; o domínio do emaranhado de qualidades pessoais ao puxar o fio da meada; a revisão do 

acervo lexical da conscin; o exame minucioso do ideário pessoal; o uso consciente do dicionário 

cerebral; o entendimento do próprio nome; a ampliação da visão de si mesmo; a investigação do 

tema prioritário de autopesquisa; a seleção dos temas íntimos fundamentais à própria evolução; as 

autodescobertas em ondas sucessivas no aprofundamento nos lexemas; o esquecimento de certos 

verbos conforme o mecanismo de defesa do ego (MDE); a ab-reação pela palavra; a evitação das 

distorções geradas pela noção parcial de expressões e conceitos abstratos; a desconstrução das in-

terpretações errôneas relativas a expressões mantenedoras das autocrenças; os desbloqueios cere-

brais; o detalhamento das expressões guarda-chuva; a propensão à violência física para resolver 

conflitos associada à baixa habilidade cognitiva e ao parco dicionário cerebral; o gatilho compor-
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tamental; a atenção para as escolhas lexicais; o cuidado com a evocação terminológica devido  

à reação das pessoas; a diferente significação dos fatos para cada indivíduo devido às diversas ba-

gagens cognitivas; a carga evocativa do mantra; o som invocador; o uso de neologismos para dei-

xar a comunicação mais atual em vez de nomes herméticos; a impregnação terminológica; o exer-

cício mental epistemológico da própria fala; a apreensão cognitiva pela simplificação da comple-

xidade das estruturas abstratas; a associação interna e a compartimentação de cada palavra no cé-

rebro humano; a ordenação intelectual dos objetos, eventos e relações; as áreas cerebrais de Broca 

e Wernick; a nomeação da realidade; os achados dicionarizados; a exaustividade contida em cada 

termo; a assessoria lexicológica; a biografia dos vocábulos; o dicionário de Psicologia; o esforço 

contra a obnubilação mental; o recurso contra o entendimento incorreto; a resposta à incompreen-

são técnica; a resolução do desentendimento regressivo; a chave da intelecção distorcida; a deci-

fração da incompreensão factual; a conclusão para a falha do autodiscernimento; o termo da in-

consciência assediadora; o fim do entendimento monovisiológico; a saída da imaturidade herme-

nêutica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as palavras en-

quanto signos representantes de ideias multidimensionais; a palavra-chave do resgate interdimen-

sional; a senha holobiográfica; a percepção estética de certos termos em virtude de afinidade mul-

tiexistencial; a pesquisa guiada pelo amparador extrafísico; o acoplamento energético com os di-

cionários; a biografia dos vocábulos; o mecanismo de evocação e desassédio a cada acepção estu-

dada nos glossários; o mantra pessoal de repercussão extrafísica positiva; o aprendizado de con-

ceitos prioritários gerando repercussões assistenciais extrafísicas (Intermissiologia). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo teoria-prática; o sinergismo definição-discernimento;  

o sinergismo Lexicologia-Neurofisiologia. 

Principiologia: o princípio da autocura; o princípio da carga energética das retrosse-

nhas; o princípio da preponderância do conteúdo frente à forma. 

Codigologia: o significado dos traços pessoais no aprofundamento do código pessoal de 

Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria lexical. 

Tecnologia: a técnica da evitação dos falsos conceitos; a técnica de embasar a teoria 

com fatos clareando a concepção dos traços pessoais; a técnica do autoconhecimento a partir da 

compreensão e superação do megatrafar pessoal; a técnica do cosmograma; a técnica da defini-

ção, sinonímia e antonímia de 1 tema; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da consulta a 50 di-

cionários; a técnica da lexicografia exposta; a técnica da associação de ideias; a técnica das mi-

nuciosidades cognitivas; a técnica do ainda não é; a técnica do detalhismo; a técnica da exausti-

vidade; a técnica do fichamento bibliográfico; as técnicas mnemônicas. 

Voluntariologia: o papel dos voluntários escritores e lexicógrafos em Conscienciologia 

no âmbito da dicionarística evolutiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório conscien-

ciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Lexicógrafos; o Colégio Invisível dos Conscien-

ciômetras; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas. 

Efeitologia: o efeito do signo linguístico enquanto redutor ou intensificador da auto-

consciência; o efeito da polissemia dos termos nos debates inúteis gerados pela rigidez das cons-

cins; o efeito enriquecedor da leitura na formação cognitiva; os efeitos somáticos da percepção 

mentalsomática; os efeitos do autentendimento no fortalecimento da autestima; o efeito da lexi-

coterapia no desvendamento de possíveis retrotraumas; a redução de distúrbios emocionais en-

quanto efeito do ato de pensar e agir de modo mais realista quanto a determinado conceito revi-

sitado; o efeito do mapeamento semântico dos conflitos no autoconhecimento e na reconciliação. 

Neossinapsologia: a geração de neossinapses pela compreensão das diversas acepções 
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relacionadas aos substantivos; a importância dos neologismos na criação de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo das palavras; o ciclo estudar dicionários–recuperar cons; 

o ciclo leitura-reflexão-compreensão. 

Enumerologia: o repertório do elucidário; a memorização do glossário; a recuperação 

dos lemas; o exame dos ismos; a estruturação do vocabulário; as analogias dos constructos; a res-

significação do tesauro. 

Binomiologia: o binômio problema-solução; a equação do binômio patológico neurolé-

xico rudimentar–Baratrosfera; a redução do binômio hipofrontalidade-agressividade; a solução 

do binômio senso comum–ilogicidade; a anulação do binômio conceito distorcido–ocultismo;  

o êxito diante do binômio repressão emocional–alexitimia. 

Interaciologia: a interação história da palavra–História Pessoal; a interação rastro lin-

guístico–rastro pensênico pessoal; a interação resgate do léxico–resgate pessoal; a interação 

evolução vocabular–evolução pessoal; a interação busca terminológica–busca pessoal; a intera-

ção pesquisa verbal–pesquisa pessoal; a interação esclarecimento quanto à forma–esclarecimen-

to pessoal; a interação correção conceitual–correção pessoal. 

Crescendologia: o crescendo do registro linguístico; o crescendo expressão coloquial– 

–expressão formal; o crescendo ironia-respeito. 

Trinomiologia: o trinômio cultura-erudição-parapolineuroléxico; o trinômio investiga-

ção-desconstrução-hipótese; o trinômio tato-paladar-abrigo; o trinômio cognição-afeto-compor-

tamento. 

Polinomiologia: o polinômio questionador qual–quando–como–onde–por qual razão;  

o polinômio generalista tudo-nada-nunca-sempre; o polinômio religioso criatura-sagrado-cren-

ça-pecado; o polinômio bélico ataque-defesa-conflito-inimigo; o polinômio científico dúvida-hi-

pótese-pesquisa-técnica; o polinômio assistencial amparo-apoio-explicação-interrelação; o poli-

nômio evolutivo mudança-esforço-conhecimento-Cosmoética. 

Antagonismologia: o antagonismo terapeutismo / profilaxia; o antagonismo prática dos 

conceitos / teoria dos conceitos; o antagonismo palavra simples / ideia complexa; o antagonismo 

aparência / exatidão; o antagonismo continente / conteúdo; o antagonismo conotação / deno-

tação; o antagonismo Onomasiologia / Semasiologia; o antagonismo termo dispensado / termo 

temido; o antagonismo neologismo / arcaísmo. 

Politicologia: a autopesquisocracia; a cienciocracia; a cognocracia; a democracia lexi-

cal; a discernimentocracia; a lucidocracia; a tecnocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na autopesquisa. 

Filiologia: a autocogniciofilia; a conscienciometrofilia; a cienciofilia; a intelectofilia;  

a lexicofilia; a pesquisofilia; a recinofilia; a tecnofilia; a verbofilia. 

Fobiologia: o tratamento, remissão e / ou alívio das fobias a partir da lexicoterapia. 

Sindromologia: a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da ectopia afetiva 

(SEA); a síndrome da mediocrização. 

Mitologia: a desmitificação da autoimagem idealizada. 

Holotecologia: a encicloteca; a glossoteca; a holomnemoteca; a lexicoteca; a pensenote-

ca; a mentalsomatoteca; a psicossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Autoconsciencioterapia; a Antroponímia;  

a Conscienciometria; a Definologia; a Lexicoestatística; a Lexicometria; a Onomatologia; a Oris-

mologia; a Psicologia; a Sematologia; a Toponímia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin enciclopedista; a conscin polímata; a isca hu-

mana lúcida; a pessoa erudita; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o autenciclopedista; o autodidata lúcido; o auto-

pesquisador; o bibliófilo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o enci-
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clopedista; o fichador; o intermissivista; o lexicógrafo; o projetor consciente; o reeducador; o sis-

temata; o verbetógrafo. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a autenciclopedista; a autodidata lúcida; a auto-

pesquisadora; a bibliófila; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a enci-

clopedista; a fichadora; a intermissivista; a lexicógrafa; a projetora consciente; a reeducadora;  

a sistemata; a verbetógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoconscientiotherapicus; o Homo sapiens autolucidus; 

o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens communicolo-

gus; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: lexicoterapia somática = a atenuação dos sintomas físicos a partir da lei-

tura da acepção de minidistúrbio; lexicoterapia energossomática = o abrandamento de bloqueios 

energéticos a partir da indicação e denominação do verdadeiro obstáculo; lexicoterapia psicosso-

mática = o expurgo de forte incômodo a partir do entendimento satisfatório da definição do senti-

mento ou emoção; lexicoterapia mentalsomática = a superação da restrição cognitiva pontual  

a partir de reflexão detalhada do tema. 

 
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Autoconsciencioterapia;  

a cultura da Filologia; a cultura da Lexicografia; a cultura da tradução; a cultura da Verbeto-

grafia. 

 

Distribuição. Segundo a Taxologia, a consulta do significado das palavras e enunciados 

e o uso abrangente do léxico apresentam condições específicas, a exemplo das 4 classificações 

abaixo, enumeradas em ordem alfabética: 

 

A.  Abrangência (o alcance da pesquisa terminológica): 

1.  Busca avançada: a investigação exaustiva em 50 dicionários. 

2.  Busca mediana: a pesquisa em 1 dicionário especializado. 

3.  Busca rápida: a visita ao próprio dicionário cerebral. 

 

B.  Motivação (a justificativa para iniciar o esquadrinhamento verbal): 

1.  Desafio: a situação estimulante a ser vencida. 

2.  Desconhecimento: a expressão ignorada a ser entendida. 

3.  Mito: a crença individual a ser desmistificada. 

4.  Objetivo: a meta pessoal a ser alcançada. 

5.  Problema: a dificuldade prioritária a ser superada. 

6.  Visão: o ponto cego a ser descoberto. 

 

C.  Proatividade (a ação frente à necessidade cognitiva): 

1.  Afastamento: o desuso temporário. 

2.  Autaprimoramento: o uso de palavras homeostáticas. 

3.  Cultivo: o aperfeiçoamento do neuroléxico. 

4.  Extinção: a reciclagem intraconsciencial. 

5.  Exumação: a catarse pessoal. 

6.  Invenção: a necessidade de neologismos. 

 

D.  Repercussão (os possíveis resultados do exame conteudístico): 

1.  Autoconhecimento: o domínio holossomático. 

2.  Autossuperação: o alívio de transtornos. 
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3.  Erudição: o conhecimento de cultura variada. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a lexicoterapia, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Alexitimia:  Comunicologia;  Nosográfico. 

02.  Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Autoconsciencioterapia  verbetográfica:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Casa  do  intelecto:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Cérebro  dicionarizado:  Holocerebrologia;  Neutro. 

06.  Coisa:  Lexicologia;  Neutro. 

07.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Conscin  polissêmica:  Somatologia;  Neutro. 

09.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

10.  Diferença  semântica:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Entendimento  distorcido:  Autocogniciologia;  Nosográfico. 

12.  Etimologia:  Linguisticologia;  Neutro. 

13.  Holociclo:  Cosmocogniciologia;  Neutro. 

14.  Lexicografia:  Lexicologia;  Neutro. 

15.  Realidade  autológica:  Conformaticologia;  Neutro. 

 

A  VERDADEIRA  TERAPIA  É  A  TAREFA  DO  ESCLARECI-
MENTO.  DAÍ  A  IMPORTÂNCIA  DA  PALAVRA  CERTA  PARA  

O  PÚBLICO  CERTO,  NO  MOMENTO  CERTO.  ESTAS  SÃO  

AS  BASES  DA  LEXICOTERAPIA  APLICADA  À  EVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se defronta com alguma palavra desafiadora no 

atual momento? Já iniciou o estudo da expressão em questão para autesclarecimento evolutivo? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  A Menina que roubava Livros. Título Original: Die Bücherdiebin. País: EUA; & Alemanha. Data: 2014. 

Duração: 131 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 10 anos. Idioma: Inglês & Alemão. Cor: Colorido. Legendado: 

Português; Inglês & Espanhol (em DVD). Direção: Brian Percival. Elenco: Geoffrey Rush; Emily Watson; Sophie 

Nélisse; Ben Schnetzer; Nico Liersch; Heike Makatsch; Gotthard Lange; & Carina N. Wiese. Produção: Ken Blancato;  

& Karen Rosenfelt. Direção de Arte: Bill Crutcher. Roteiro: Michael Petroni, com base na obra de Markus Zusak. Foto-

grafia: Florian Ballhaus. Música: John Williams. Montagem: John Wilson. Companhia: Fox 2000 Pictures; Sunswept 

Entertainment; & Studio Babelsberg. Distribuidora: Fox Filmes. Sinopse: Durante a Segunda Guerra Mundial, Liesel 

Meminger (Sophie Nélisse), menina adotada, sobrevive fora de Munique através dos livros roubados por ela. Ajudada 
pelo pai adotivo (Geoffrey Rush), aprende a ler e partilhar livros com amigos, incluindo jovem judeu (Ben Schnetzer) 

refugiado na casa da família. Enquanto não está lendo ou estudando, realiza algumas tarefas para a mãe (Emily Watson) 

e brinca com a amigo Rudy (Nico Liersch). 
2.  Pequeno Dicionário Amoroso. Título Original: Pequeno Dicionário Amoroso. País: Brasil. Data: 1997. 

Duração: 91 min. Gênero: Comédia. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Português. Cor: Colorido. Direção: Sandra 

Werneck. Elenco: Andréa Beltrão; Daniel Dantas; Glória Pires; José Wilker; Mônica Torres; Tony Ramos; & Marcos 
Winter. Produção: Alvarina Souza e Silva; Bruno Wainer; Marc Beauchamps; Sandra Werneck; & Silvio Da-Rin. 

Direção de Arte: Cláudio Amaral Peixoto. Roteiro: José Roberto Torero; & Paulo Halm. Fotografia: Walter Carvalho. 

Companhia: Cineluz; & Europa Filmes. Sinopse: Luiza (Andrea Beltrão) e Gabriel (Daniel Dantas), se conhecem por 
acaso e começam a se amar. Conforme o tempo passa, o sentimento se modifica, e a relação do casal percorre todas as 

possíveis fases das relações amorosas. Construído através de palavras, em ordem alfabética, o romance deles ilustra a plu-

ralidade de sentimentos dentro das relações, e os dilemas da vida a 2. 
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L H A N E Z A    L Ú C I D A  
( S E R E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A lhaneza lúcida é a qualidade, natureza, estado ou condição intraconscien-

cial da conscin, homem ou mulher, expressa na amabilidade, brandura, ternura, tranquilidade ínti-

ma, imperturbabilidade e consciencialidade nas automanifestações interassistenciais multidimen-

sionais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo lhano vem do idioma Espanhol, llano, “plano  raso; franco  since-

ro”  e este do idioma Latim  planus, “plano”. Surgiu no Século XV. A palavra lhaneza surgiu no 

Século XVII. O vocábulo lúcido procede do idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; radioso; 

n tido; claro; evidente; manifesto”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Lhaneza autoconsciente. 2.  Lhaneza cosmoética. 3.  Lhaneza discer-

nida. 4.  Apaziguamento emocional. 5.  Autopacificação íntima. 

Neologia. As 3 expressões compostas lhaneza lúcida, lhaneza lúcida fugaz e lhaneza lú-

cida permanente são neologismos técnicos da Serenologia. 

Antonimologia: 1.  Lhaneza inconsciente. 2.  Desarmonia intraconsciencial. 3.  Intransi-

gência. 4.  Desamabilidade. 5.  Irritabilidade. 

Estrangeirismologia: o background cultural, energético, multidimensional, parapsíqui-

co e cosmoético; a performance dos automegatrafores pelas décadas na vida humana; o know-how 

cosmoético quanto aos liames interassistenciais; o hyperlink entre as megaconsciências; a finesse 

evolutiva nas automanifestações conscienciais; a gentleness nas atitudes; a autoverbação teática 

full time da interassistencialidade cosmoética interdimensional. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da serenidade intraconsciencial. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Lhaneza lúcida:  

megainteligência. 

Citaciologia. Eis, duas citações em Latim para melhor compreensão da lhaneza lúcida:  

– Fortiter in re, suaviter in modo (forte nas coisas, suave na forma); verba docent, exempla 

trahunt (palavras instruem, exemplos arrastam). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconsciencialidade; os benignopensenes;  

a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os hiperpensenes; a hiper-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade;  

os ortopensenes; a ortopensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; os prioropensenes;  

a prioropensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os ternopensenes; a ternopensenida-

de; a articulação racional dos autopensenes íntegros; a sustentabilidade cosmoética da autopense-

nidade; o uso autoconsciente da pensenidade; a horizontalidade altruísta nas manifestações pen-

sênicas; o materpensene da megafraternidade. 

 

Fatologia: a lhaneza lúcida; a condição pacífica da intelecção especializada da consci-

ência; o nível pessoal de Cosmoética aplicado às automanifestações; a largueza mentalsomática 

da conscin de temperamento lhano; a natureza consciencial acolhedora ínsita; a intencionalidade 

qualificada evidenciando a megassabedoria; a compreensão do próprio mundo íntimo (Intimolo-

gia); a visão realista quanto a si mesma no confronto com as outras consciências, fatos e coisas do 

entorno das autexperimentações; o silêncio cosmoetificador frente às adversidades da vida huma-

na; as potencialidades e talentos exteriorizados na força presencial, nas experiências da diuturni-

dade; o controle interno expresso ou exemplificado nas participações da vida social; o porte ele-
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gante da força presencial; a sutileza cosmoética nas automanifestações conscienciais; a maturida-

de consciencial manifesta nos atos; a homeostase da intimidade consciencial; o trato a todos com 

urbanidade, sem distinção social; a sociabilidade assistencial; a gentileza no trato cotidiano com 

as pessoas; a condição da experiência refletindo na lhaneza lúcida; o embotamento consciencial;  

a existência trancada; a somaticidade instintiva; o predomínio da subcerebralidade nas automani-

festações conscienciais; a egocarmalidade inconsciente de ontem; as ectopias conscienciais pri-

márias, antigas; a recexibilidade vivenciada pela força do determinismo; as automimeticidades 

ainda necessárias; a autonegligência cronicificada ante às priorizações evolutivas evidentes;  

a compensação de trafares pelo uso da polidez; os autoinvestimentos evolutivos; os autesforços 

na renovação consciencial; a Autodefinologia dos interesses e objetivos existenciais magnos;  

a autoproéxis executada com firmeza; a aplicação da inteligência intraconsciencial nas automani-

festações; a potencialização do requintamento mentalsomático; a inteligência evolutiva (IE) apli-

cada à interassistencialidade maxifraterna universalista; o exercício teático da liderança cosmoéti-

ca interassistencial, multidimensional, fulcro irradiador da transafetividade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o autequilíbrio bioenergético; o autajustamento holossomático;  

o autentrosamento com o fluxo do Cosmos; a autoconsciencialidade hígida vivenciada ininter-

ruptamente; a autoconscientização multidimensional (AM); a transcendência intraconsciencial;  

a parapercuciência evolutiva; a vivência do anonimato interassistencial; a natureza diáfana das 

ECs; o burilamento intraconsciencial manifestado multidimensionalmente; os múltiplos autorre-

vezamentos conscienciais entrosados, dentro do ciclo evolutivo pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos 3 poderes da consciência vontade-intencionalidade- 

-discernimento; o sinergismo lhaneza lúcida–autodiscernimento cosmoético; o sinergismo sereni-

dade-holomaturidade; o sinergismo evolutivo psicosfera pessoal–pensenosfera–Holosfera (Cos-

mos) harmonizadas. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autodiscipli-

na evolutiva; o princípio da maxifraternidade; o princípio da Serenologia. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado, propiciando a autoim-

perturbabilidade; o código grupal de Cosmoética revelando o nível de fraternismo das relações 

interconscienciais. 

Teoriologia: a teoria evolutiva por meio dos autesforços; a teoria da seriéxis; a teoria 

do Homo sapiens serenissimus. 

Tecnologia: a técnica de viver bioenergeticamente alerta sem ansiosismo; a técnica do 

saber falar no momento, lugar, palavra e modo de inflexão certos; a técnica de viver em paz 

consigo mesmo; a técnica da autorganização existencial. 

Voluntariologia: a autolucidez do voluntariado interassistencial; a autoprestimosidade 

evolutiva do voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório cons 

cienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da tenepes;  

o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Mental-

somatologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico 

do Cosmograma; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscien-

ciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Serenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradirei-

tologia; o Colégio Invísivel da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoconsciencio-

logia. 

Efeitologia: o efeito impactante do holopensene homeostático, megrafraterno, universa-

lista na Escola-Hospital da Terra; os efeitos da pensenosfera de megaconscins no espaço circun-
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dante, intra e extrafísico, afetando direta ou indiretamente outras pensenosferas; os efeitos paci-

ficadores da harmonização holopensênica. 

Neossinapsologia: as neossinapses conquistadas na vivência da interassistencialidade; 

as neossinapses cosmoéticas, universalistas e maxifraternas; o alto nível pessoal de recuperação 

dos cons magnos; as neossinapses antibelicistas. 

Ciclologia: o ciclo dividendos evolutivos auferidos–dividendos distribuídos; o ciclo pes-

soal, evolutivo, repetitivo e existencial da consciência; o ciclo multiexistencial da atividade inte-

rassistencial; o resultado da lapidação dos ciclos multiexistenciais. 

Enumerologia: a inexcitabilidade; a tranquilidade íntima; o autocentramento conscien-

cial; a imperturbabilidade; o equilíbrio interior; a harmonia intraconsciencial; a serenidade pe-

rene. 

Binomiologia: o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio sinceridade– 

–incorruptibilidade lúcida; o binômio maturida-de consciencial–fraternidade pura; o binômio 

despersonalização assistencial–integridade consciencial; o binômio serenidade-benignidade. 

Interaciologia: a interação experiência pessoal–inteireza consciencial; a interação lha-

neza lúcida–saúde holossomática; a interação afabilidade-autopercuciência. 

Crescendologia: o crescendo brandura-candura-ternura; o crescendo eustresse-proti-

mia-eutimia; o crescendo solidariedade-fraternidade-megafraternidade; o crescendo vulgarida-

de-desperticidade-evolutividade-serenismo. 

Trinomiologia: o trinômio delicadeza-gentileza-sutileza; o trinômio maleabilidade-fle-

xibilidade-afabilidade; o trinômio simpatia-sincronia-sinergia; o trinômio franqueza-sincerida-

de-lisura. 

Polinomiologia: o polinômio meiguice-docilidade-suavidade-afeccionabilidade; o poli-

nômio inteligência evolutiva–autodiscernimento–holomaturidade–autolucidez. 

Antagonismologia: o antagonismo amabilidade / asperidade; o antagonismo benigni-

dade / irascibilidade; o antagonismo agudez parapsíquica / embotamento parapsíquico. 

Paradoxologia: o paradoxo da subjetividade tornada objetiva. 

Politicologia: a parapsicocracia; a evoluciocracia; a interassistenciocracia; a cosmoe-

ticocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia; a democracia; a argumentocracia; a conscien-

ciocracia; a paradireitocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço no megafoco consciencial; a lei da autopensenização 

ininterrupta cosmoética. 

Filiologia: a conscienciofilia; a cogniciofilia; a discernimentofilia; a fraternofilia; a in-

traconscienciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a cosmofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a mentalsomatoteca; a pensenoteca; a egoteca; a cos-

moeticoteca; a convivioteca; a consciencioteca; conscienciometroteca; a evolucioteca; a cogno-

teca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Serenologia; a Holopensenologia; a Materpensenologia; a Men-

talsomatologia; a Parapercepciologia; a Intencionologia; a Intraconscienciologia; a Policarmolo-

gia; a Holocarmologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Extrafisicologia; a Cos-

movisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin líder interassistencial;  

a consciência harmonizada; o ser intrafísico racional; o ser anônimo; o parapesquisador multidi-

mensional; o modelo evolutivo multidimensional. 

 

Masculinologia: o projetor consciente veterano cosmoético; o atacadista consciencial; 

 o superepicon humano; o Hércules consciencial; o megalíder cosmoético; o Serenão. 

 

Femininologia: a projetora consciente veterana cosmoética; a atacadista consciencial; 

a superepicon humana; a megalíder cosmoética; a Serenona. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13953 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens 

evolutiens; o Homo sapiens intraconscientiologus; o Homo sapiens macrossomaticus; o Homo 

sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens serenus; o Homo sapiens 

serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: lhaneza lúcida fugaz = a manifestação fraterna derivada da pacificação 

íntima vivenciada de modo efêmero no extrapolacionismo parapsíquico; lhaneza lúcida perma-

nente = a manifestação fraterna derivada da vivência ininterrupta e perene de harmonia intracons-

ciencial na condição do serenismo. 

 

Culturologia: a cultura da autoconsciencialidade lúcida; a cultura da Serenologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a lhaneza lúcida, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amplificador  da  Consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Autaplicação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autodepuração  refinada:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

05.  Autorrealidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

06.  Conscienciocentragem:  Parapercucienciologia;  Homeostático. 

07.  Equilibriologia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

08.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Lucidologia:  Autoconscienciologia;  Homeostático. 

10.  Megaeuforização:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

11.  Megapolivalência:  Serenologia;  Homeostático. 

12.  Megatrafar  antimaxiproéxis:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Polidez  fraterna:  Comunicologia;  Homeostático. 

14.  Realidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

15.  Tranquilidade:  Serenologia;  Homeostático. 

 

A  CONDIÇÃO  DE  LHANEZA  LÚCIDA  EXIBE  A  REALIDADE  

INTRACONSCIENCIAL  OMNIPRESENTE  NAS  MANIFESTA-
ÇÕES  DA  CONSCIÊNCIA  COSMOÉTICA  INTEGRADA,  HAR-
MONICAMENTE,  AO  MAXIMECANISMO  INTERASSISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou o grau de verbação teática quanto 

à lhaneza lúcida nas automanifestações multidimensionais? Quanto aplica de tal condição na 

diuturnidade? 
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L I B E R D A D E    I N T E R I O R  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A liberdade interior é o direito ou condição completamente livre e inde-

pendente de a consciência pensenizar, refletir, intencionar e decidir na intimidade do próprio mi-

crouniverso consciencial, sem peias, limites, cerceamentos, coerções ou repressões. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra liberdade deriva do idioma Latim, libertas, “liberdade; condição 

da pessoa livre; independ ncia”  e esta de liber, “livre; nascido livre, que está em liberdade; que 

obra livremente; licencioso; independente; livre moralmente; não sujeito a encargos”. Surgiu no 

Século XIV. O termo interior vem do mesmo idioma Latim, interior, “ ntimo; recôndito”. Apare-

ceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Liberdade intraconsciencial. 2.  Liberdade essencial. 3.  Liberdade si-

lenciosa. 4.  Liberdade autêntica. 5.  Liberdade primeira. 6.  Autoposicionamento íntimo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo liberdade: 

liberatória; liberatório; liberdosa; liberdoso; Liberologia; liberta; libertação; libertada; liberta-

do; libertador; libertadora; libertar; libertária; libertário; libertarismo; libertense; liberticida; 

liberticídio; liberto. 

Neologia. As 3 expressões compostas liberdade interior bradipsíquica, liberdade inte-

rior normopsíquica e liberdade interior taquipsíquica são neologismos técnicos da Autocognicio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Conflituosidade íntima. 2.  Subjugação consciencial. 3.  Liberdade 

social. 4.  Autoposicionamento público. 

Estrangeirismologia: a consciential freedom; o locus of control interno. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à qualificação da autopensenidade média. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autopensenização; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; o direito inalienável à liberdade de pensenização; a liberdade 

autopensênica adquirida com o autesforço intransferível; a autopensenização retilínea. 

 

Fatologia: a liberdade interior; a evidência pessoal do autassédio; a evidência pessoal do 

autodesassédio; a escolha pessoal; a conquista consciencial; o autodiscernimento ideológico; a in-

coercibilidade ao externo; o desapego inteligente; a descensão do egão; a anticonflituosidade ínti-

ma; o bem-estar intraconsciencial; a autenticidade permanente; a autocoerência cosmoética;  

a consciência tranquila; a autorrealização subjetiva; o exercício da vontade com responsabilidade; 

a livre escolha quanto ao modo de reagir à realidade externa; o autodiscernimento evolutivo; os 

diferentes graus de liberdade interior; a liberdade condicional do interpresidiário; a liberdade as-

sistida do intermissivista; a liberdade engajada da minipeça do Maximecanismo Multidimensional 

Interassistencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a preponderância da Paragenética sobre o binômio Genética-Meso-

logia. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética– 

–autodiscernimento evolutivo. 

Principiologia: a teática do princípio da descrença descartando toda sujeição ideoló-

gica; o princípio da ilimitabilidade da liberdade interior; o princípio da invedabilidade externa 

da liberdade interior. 

Codigologia: a liberdade para se assumir teaticamente o código pessoal de Cosmoética 

(CPC). 

Teoriologia: a teoria da tábula rasa interconsciencial. 

Tecnologia: a técnica da autopensenização linear avançada. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pensenologistas. 

Efeitologia: o efeito exemplar da liberdade interior demonstrada nos atos pessoais. 

Binomiologia: o binômio liberdade-responsabilidade; o binômio liberdade interior–de-

cisão livre. 

Interaciologia: a interação autoconfiança–desembaraço social. 

Crescendologia: o crescendo determinismo–livre arbítrio; o crescendo da autoliberta-

ção das etapas da interprisão grupocármica. 

Trinomiologia: o trinômio autodeslavagem subcerebral–autodeslavagem cerebral– 

–autodeslavagem paracerebral; o trinômio livre pensar–livre sentir–livre agir. 

Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo liberdade / libertinagem; o antagonismo Liberologia 

/ Totalitarismo; o antagonismo liberdade interior / liberdade exterior. 

Paradoxologia: o paradoxo independência íntima–interdependência interconsciencial. 

Politicologia: a democracia vivenciada intimamente. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a liberofilia; a neofilia. 

Mitologia: a eliminação de toda influência dos mitos culturais. 

Holotecologia: a pensenoteca; a intelectoteca; a cognoteca; a evolucioteca; a cosmoeti-

coteca; a mentalsomatoteca; a analiticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Autopensenologia; a Autorreflexologia;  

a Automaturologia; a Autocoerenciologia; a Autorrecinologia; a Liberologia; a Evoluciologia;  

a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Determinologia; a Cosmoeticologia; a Paraper-

cepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a consciência livre pensadora; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

13957 

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens liberator; o Homo sapiens libertus; o Homo sapiens 

tachypsychicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 

neopensenicus; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: liberdade interior bradipsíquica = a condição pessoal da pensenização 

lenta sadia; liberdade interior normopsíquica = a condição pessoal da pensenização medíocre 

sadia; liberdade interior taquipsíquica = a condição pessoal da pensenização rápida sadia. 

 

Culturologia: a cultura da Liberologia Consciencial Cosmoética; a cultura da Autorre-

flexologia; a cultura da paz. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a liberdade interior, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Autabertismo  neopensênico:  Neopensenologia;  Homeostático. 

05.  Autoconstrangimento  cosmoético  mínimo:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

06.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Autonomia:  Autonomologia;  Neutro. 

08.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

09.  Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Liberologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Prioridade  pessoal:  Megapriorologia;  Homeostático. 

 

A  LIBERDADE  INTERIOR  É  A  PRIMEIRA  E  MAIS  POTEN-
TE  AQUISIÇÃO  INTRACONSCIENCIAL  E  O  MAIOR  PODER 

DA  VONTADE  CONQUISTADO  PELO  PRINCÍPIO  CONSCIEN-
CIAL,  NO  CAMINHO  LIVRE  DA  EVOLUÇÃO  CONTINUADA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe usufruir com plenitude a própria liberdade 

interior? Qual a razão de você pensenizar assim? 
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L I B E R D A D E    V I N C U L A D A  
( V I N C U L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A liberdade vinculada é a condição da liberdade dependente de a consciên-

cia pensenizar, refletir, intencionar, decidir e agir na própria vida, em função da existência de vin-

culação inseparável a outra ou outras consciências. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra liberdade deriva do idioma Latim, libertas, “liberdade; condição 

de pessoa livre; independ ncia”  e esta de liber, “livre; nascido livre  que está em liberdade; que 

obra livremente; licencioso; independente; livre moralmente; não sujeito a encargos”. Surgiu no 

Século XIV. O termo vinculado vem do mesmo idioma Latim, vinculatus, “ligado; atado”  através 

do idioma Latim Tardio, vinculare, “ligar; atar”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Liberdade dependente. 2.  Liberdade limitada. 

Neologia. As 4 expressões compostas liberdade vinculada, liberdade vinculada mínima, 

liberdade vinculada mediana e liberdade vinculada máxima são neologismos técnicos da Vin-

culologia. 

Antonimologia: 1.  Liberdade franca. 2.  Liberdade aberta. 

Estrangeirismologia: o rapport interconsciencial; o Conviviarium; o attachment; o link 

com a paraprocedência pessoal através da consciex amiga. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da Conviviologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade harmônica; os harmonopense-

nes; a harmonopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; as in-

fluências pensênicas recíprocas; a afinidade pensênica regendo os contatos interdimensionais;  

a sintonia pensênica interconsciencial. 

 

Fatologia: a liberdade vinculada; as categorias das vinculações a partir da liberdade; os 

parceiros da dupla evolutiva e a liberdade vinculada entre ambos; os xifópagos apresentando  

o maior nível da liberdade vinculada entre ambos; os sócios e a liberdade vinculada entre ambos; 

os coautores e a liberdade vinculada entre ambos; a gestante, o feto e a liberdade vinculada entre 

ambas as consciências; a liberdade provisória vinculada na Jurisprudência; a interdeterminação de 

certas consciências; a limitação convivencial; a unificação das reações pessoais; a interação exis-

tencial; a natureza dos liames interconscienciais; a interassistência imposta pelos contingencia-

mentos evolutivos; a reciprocidade dos interesses; os limites à liberdade; a liberdade desvinculada 

patologicamente da realidade na alienação mental. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a conscin tenepessista, a consciex amparadora de função e a liber-

dade vinculada entre ambas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das vinculações interconscienciais cosmoéticas; o siner-

gismo interconsciencial; o sinergismo empatia-afeição-compreensão; o sinergismo força presen-

cial–autodiscernimento cosmoético; o sinergismo potente das amizades; o sinergismo das ECs 
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entrosadas; o sinergismo parassistencial hiperacuidade do paraterapeuta–ECs densas do pro-

jetor lúcido. 

Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da desassediali-

dade interconsciencial; o princípio da descrença; o princípio da natureza gregária do ser hu-

mano. 

Codigologia: a liberdade etológica vinculada ao código pessoal de Cosmoética (CPC)  

e ao código grupal de Cosmoética (CGC); a liberdade individual vinculada aos Códigos Civis;  

a liberdade profissional vinculada ao respectivo Código de Ética Profissional. 

Teoriologia: a teoria do amparo interconsciencial; a liberdade consciencial vinculada 

aos endividamentos da teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica evolutiva da inseparabilidade grupocármica. 

Voluntariologia: os vínculos interconscienciais proexológicos no voluntariado da ma-

xiproéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Assis-

tenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia;  

o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio In-

visível da Recexologia. 

Efeitologia: os efeitos das energias interconscienciais. 

Ciclologia: o ciclo da recomposição evolutiva interconsciencial. 

Binomiologia: o binômio Direito Minoritário–fraternidade; o binômio Direito Minori-

tário–Multiculturologia; o binômio Direito Minoritário–Universalismo; o binômio governo da 

maioria–direitos da minoria; o binômio Direito Minoritário–direitos humanos; o binômio análise 

da maioria–síntese da minoria; o binômio capitalista Direito Majoritário–lobismo; o binômio 

coexistencial admiração-discordância ou o ato de trabalhar em paralelo e criar contradições evo-

lutivas ao mesmo tempo; o binômio Conselho dos 500–relação de discernimento; o binômio au-

tocrítica-heterocrítica; o binômio liberdade-limites; o binômio potencialidades-limitações; o bi-

nômio aprendizagem-desenvolvimento; o binômio socialização-multivinculações. 

Interaciologia: a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação dos opostos;  

a interação trocas prolíficas–concessões mútuas; a interação reflexão crítica–ação produtiva. 

Crescendologia: o crescendo da aristocracia para a democracia; o crescendo Direito- 

-Paradireito; o crescendo Ética Humana–Cosmoética; o crescendo democracia global–democra-

cia cósmica; o crescendo amoralidade–imoralidade–Ética Humana–Cosmoética; o crescendo 

evolutivo crise-crescimento; o crescendo autoconsciencialidade-interconsciencialidade-cosmo-

consciencialidade. 

Trinomiologia: o trinômio cultura-comunicação-discernimento; o trinômio povo-etnia- 

-cultura; o trinômio cultura familiar–cultura grupocármica–cultura policármica; o trinômio Pa-

ragenética-Genética-Mesologia; o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio sexo-dinhei-

ro-poder; o trinômio ideológico liberdade-igualdade-fraternidade; o trinômio holofilosófico Cos-

moética-Universalismo-Megafraternismo. 

Polinomiologia: as interrelações embasadas no polinômio solidariedade-honestidade-se-

riedade-confiabilidade; o convívio sadio com a diversidade ideológica quanto ao polinômio valo-

res sociais–valores culturais–valores econômicos–valores políticos; a atenção às diferenças indi-

viduais quanto ao polinômio saberes-habilidades-competências-especializações. 

Antagonismologia: o antagonismo individualismo / egoísmo; o antagonismo conduta- 

-padrão vulgar / conduta-exceção evolutiva; o antagonismo espectador da vida / protagonista da 

vida; o antagonismo resistência à mudança / abertura à renovação; o antagonismo relação 

transformadora / interprisão grupocármica; o antagonismo relação transformadora / coleira so-

cial do ego; o antagonismo cultura democrática / cultura feudalista; o antagonismo vinculações 

revogáveis / vinculações irrevogáveis; o antagonismo liberdade concedida / liberdade indeferida. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a cosmocracia; a conscienciocracia; 

a proexocracia; a evoluciocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei da afinidade interconsciencial; a lei da interdepen-

dência consciencial; a lei da grupalidade; a lei da maxiproéxis; a lei da interassistencialidade;  
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a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis dos direitos interconscienciais; a vinculação da 

consciência às leis do Cosmos. 

Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a parapsicofilia; a as-

sistenciofilia; a evoluciofilia. 

Mitologia: o mito da liberdade absoluta. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a socioteca; a convivioteca; a gregarioteca; a maturo-

teca; a pacificoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Vinculologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Policarmo-

logia; a Experimentologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Parapercepciologia; a Interas-

sistenciologia; a Autopriorologia; a Autoproexologia; a Interconscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens agglutinatorius; o Homo sapiens agglutinator; o Homo 

sapiens interactivus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens 

gruppalis; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens gregarius;  

o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens interconscientialis;  

o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: liberdade vinculada mínima = a condição da liberdade dependente de  

a consciência pensenizar, refletir, intencionar, decidir e agir na própria vida, em função da exis-

tência de vinculação inseparável à conscin duplista (dual, díade) da dupla evolutiva; liberdade 

vinculada mediana = a condição da liberdade dependente de a consciência tenepessista penseni-

zar, refletir, intencionar, decidir e agir na própria vida, em função da existência de vinculação in-

separável ao amparador extrafísico de função da tenepes; liberdade vinculada máxima = a condi-

ção da liberdade dependente de a consciência minipeça assistencial pensenizar, refletir, intencio-

nar, decidir e agir na própria vida, em função da existência de vinculação inseparável ao Maxime-

canismo Multidimensional Interassistencial. 
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Culturologia: a cultura da Vinculologia. 

 

Obrigatórias. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 4 categorias de vinculações obri-

gatórias: 

1.  Interprisiologia. A liberdade vinculada às leis da Cosmoética. 

2.  Politicologia. A liberdade vinculada aos ditames da Constituição Federal. 

3.  Ressomatologia. A liberdade vinculada à matéria e ao espaço-tempo. 

4.  Somatologia. A liberdade vinculada às limitações corporais. 

 

Eletivas. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, duas categorias de vinculações eletivas: 

1.  Direitologia. A liberdade vinculada às obrigações contratuais. 

2.  Duplologia. A liberdade vinculada à lealdade afetiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a liberdade vinculada, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acompanhante  parapsíquico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Agente  confluencial:  Confluenciologia;  Neutro. 

03.  Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Amizade  raríssima:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Casal  incompleto:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Círculo  de  relações:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Indução  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Interconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

11.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 

12.  Permutabilidade  interconsciencial:  Conviviologia;  Homeostático. 

13.  Reaproximação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

14.  Relação  conscin-consciex:  Conviviologia;  Neutro. 

15.  Relação  interconsciencial:  Paraconviviologia;  Neutro. 

 

A  LIBERDADE  VINCULADA  EXIGE  SER  IDENTIFICADA  PA- 
RA  SE  DETERMINAR  COM  DISCERNIMENTO  E  TEATICIDA-
DE  O  UNIVERSO  OPERATIVO,  GEOPOLÍTICO,  INTERASSIS-
TENCIAL,  EVOLUTIVO,  PRIORITÁRIO,  PESSOAL  E  EXATO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já determinou a própria liberdade vinculada? 

Você mantém respeito cosmoético à coexistência na liberdade vinculada? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13962 

L I B E R O L O G I A  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Liberologia é a Ciência aplicada ao estudo teático da qualidade ou estado 

da consciência atuando na condição de expansão máxima do livre arbítrio, intra e extraconscien-

cialmente, liberta de todo tipo de interprisão, apriorismose, dogma, interiorose, amarra, condicio-

namento ou coerção antievolutiva, no entanto, integrada e participante, qual minipeça, no Maxi-

mecanismo Multidimensional Interassistencial, conforme o fluxo do Cosmos e na ampliação do 

livre arbítrio para as consciências. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo liberdade vem do idioma Latim, libertas, “liberdade; condição da 

pessoa livre”. Surgiu no Século XIV. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, 

lógos, “Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de   tema”. 

Sinonimologia: 01.  Autoliberologia;  liberdade pessoal. 02.  Liberaciologia. 03.  Autono-

mologia. 04.  Ciência da Libertação. 05.  Ciência da Autonomia. 06.  Ciência do Livre Arbítrio. 

07.  Ciência do Abertismo Consciencial. 08.  Princípio do Direito. 09.  Princípio do Paradireito. 

10.  Condição da CL. 

Neologia. Os 2 vocábulos Liberologia e Autoliberologia são neologismos técnicos da 

Evoluciologia. 

Antonimologia: 01.  Liberticídio. 02.  Escravidão. 03.  Servidão. 04.  Interprisiologia. 

05.  Determinismo. 06.  Anticosmoeticologia. 07.  Controle social. 08.  Regime de coerção.  

09.  Sujeição. 10.  Heteronomologia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Liberolo-

gia: emancipação cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da amplitude autopensênica. 

 

Fatologia: a liberação grupocármica; a liberdade democrática; a liberdade de expressão 

consciencial; o abertismo consciencial; a antidogmática; a condição evolutiva do “viva e deixe vi-

ver”; o direito de ir e vir; a expansão do livre arbítrio pessoal; o determinismo; a autorganização 

livre; as consequências lógicas do acerto; a coragem consciencial; a inteligência evolutiva (IE);  

a libertação da interprisão grupocármica; a libertação do autassédio; a vivência da não-violência; 

a saída da mediocridade; a ampliação da autoconsciencialidade; a ampliação do mundo pessoal;  

a autossuficiência evolutiva; o senso universalista; o Curso da Liberdade; a vivência do para-

digma consciencial; o objetivo do saldo positivo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

Parafatologia: a soltura energossomática; a soltura mentalsomática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Antagonismologia: o antagonismo egoísmo / fraternismo. 

Politicologia: a democracia; a cosmocracia. 

Filiologia: a liberofilia. 
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Maniologia: a dromomania quando evolutiva. 

Holotecologia: a abjuncioteca; a interassistencioteca; a evolucioteca; a maturoteca. 

Interdisciplinologia: a Liberologia; a Evoluciologia; a Politicologia; a Autopensenolo-

gia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Coerenciologia; a Experimentologia; a De-

terminologia; a Cosmoeticologia; a Civilizaciologia; a Etologia; a Ciprienologia; a Parapercepcio-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana lúcida; o ser desperto; a Consciex Lívre. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o cidadão; o tenepessista; o projetor consciente;  

o epicon lúcido; o conscienciólogo; o pesquisador independente; o Serenão. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a cidadã; a tenepessista; a projetora consciente;  

a epicon lúcida; a consciencióloga; a pesquisadora independente; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens liberator; o Homo sapiens libertus; o Homo sapiens se-

renissimus; a Conscientia libera. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minimanifestação da Liberologia = a autovivência pela conscin, sozinha, 

das horas livres, o preenchimento dos buracos mortos do tempo pessoal; megamanifestação da Li-

berologia = a paravivência pela conscin, projetada, da volitação extrafísica. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética dos 

temas, 10 significados multicomponenciais dos efeitos da liberdade dentro do universo da Libero-

logia: 

01.  Autexpressão. A liberdade permite a autexpressão aberta das conscins lúcidas e cos-

moéticas. 

02.  Cidadania. A aspiração humana pela liberdade amplia o universo do livre arbítrio 

dos cidadãos e cidadãs contra o determinismo das leis naturais. 

03.  Democracia. A liberdade é a essência da democracia e a força ativa contra os impé-

rios e ditaduras de todas as origens. 

04.  Descrenciologia. O princípio da descrença, alicerce da autoconsciencialidade evo-

lutiva, se assenta na liberdade pessoal de escolha e autopesquisa. 

05.  Espontaneísmo. A conscin, ciente da liberdade, pode viver com espontaneísmo, sol-

tura e desenvoltura nas atitudes, sem qualquer escravidão seja interpessoal, doméstica, social, in-

telectual, profissional ou afetiva. 

06.  Evoluciologia. A teática da liberdade faculta à conscin estar do lado correto da evo-

lução. A liberdade é o limite do poder pessoal, cosmoético, da consciência ante a evolução. 

07.  Heuristicologia. A autovivência da liberdade incrementa a criatividade cosmoética 

dos heuristas, inventores, descobridores e inovadores, homens e mulheres. 

08.  Interdependência. A Liberologia permite entender melhor o regime da interdepen-

dência das consciências, entre si, perante a evolução, eliminando a dependência e a independência 

conscienciais, absolutas, e evitando a interprisão grupocármica. 

09.  Natureza. A Natureza, em si, é grátis, sem preço, democrática, para uso livre da Hu-

manidade. 

10.  Profilaxia. A autoconsciência da liberdade é o instrumento capaz de fazer a profila-

xia das sujeições interconscienciais. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Liberologia, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

3.  Automotivação:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

4.  Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

5.  Cosmovisão  humana:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

6.  Iniciativa  planetária  pioneira:  Experimentologia;  Homeostático. 

7.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

 

O  ESTUDO  DA  CIÊNCIA  DO  LIVRE  ARBÍTRIO  AMPLIA 
A  AUTOCONSCIENCIALIDADE  DA  CONSCIN  ALÉM  DE  

DESENVOLVER  O  APROVEITAMENTO  SÁBIO  DO  TEMPO,  
DAS  COMPANHIAS  E  DAS  OPORTUNIDADES  EVOLUTIVAS. 

 

Questionologia. Você já aquilatou o valor e a extensão do livre arbítrio pessoal? Você 

preza a própria liberdade vivenciada de manifestação pensênica? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Jornada pela Liberdade. Título Original: Amazing Grace. País: Reino Unido; & EUA. Data: 2006. Dura-

ção: 117 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português 

(em DVD). Direção: Michael Apted. Elenco: Ioan Gruffudd; Romola Garai; Benedict Cumberbatch; Albert Finney; 

Michael Gambon; Rufus Sewell; Youssou N'Dour; Ciarán Hinds; & Toby Jones. Produção: Patricia Heaton; David Hunt; 

Terrence Malick; Edward R. Pressman; & Ken Wales. Desenho de Produção: Charles Wood. Direção de Arte: David 

Allday; Stephen Bream; & Matthew Gray. Roteiro: Steven Knight. Fotografia: Remi Adefarasin. Música: David 

Arnold. Montagem: Rick Shaine. Cenografia: Eliza Solesbury. Efeitos Especiais: Moving Picture Company (MPC). 
Companhia: FourBoys Films; Walden Media; Bristol Bay Productions; Ingenious Film Partners; & Roadside Attractions. 

Sinopse: Cinebiografia de William Wilberforce, líder do movimento abolicionista britânico. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-

cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-

ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 74, 134, 271, 301, 440 e 595. 

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 260, 290, 729, 854, 862 e 1.111. 

3.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 626. 
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L I B E R T A Ç Ã O    D O    C L Ã  
(G R U P O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A libertação do clã é o autesforço de interassistencialidade compreensível, 

promovido consciente e voluntariamente pela conscin lúcida, nos liames milenares gerados pelas 

vidas humanas no mesmo grupo evolutivo, genealógico, consanguíneo, dinástico, interprisional. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo liberto vem do idioma Latim, libertus, “liberto; forro”. Surgiu no 

Século XV. A palavra libertação apareceu no Século XVI. O vocábulo clã procede do idioma In-

glês, clan, “clã”  derivado do idioma Gaélico  clann, “fam lia; raça”  e este do idioma Latim  

planta, “planta; rebento; renovo”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Libertação da dinastia. 02.  Libertação da estirpe. 03.  Libertação da 

monarquia. 04.  Libertação do feudalismo. 05.  Libertação da Heráldica; libertação do brazão.  

06.  Libertação da consanguinidade. 07.  Libertação da Genealogia. 08.  Libertação da hereditarie-

dade. 09.  Libertação do DNA. 10.  Libertação da interprisão grupocármica. 

Neologia. As 3 expressões compostas libertação do clã, libertação do clã ignorada e li-

bertação do clã funcional são neologismos técnicos da Grupocarmologia. 

Antonimologia: 01.  Prisão à dinastia. 02.  Prisão à estirpe. 03.  Prisão à monarquia.  

04.  Prisão ao feudalismo. 05.  Prisão ao brazão. 06.  Prisão à consanguinidade. 07.  Prisão à Ge-

nealogia. 08.  Prisão à hereditariedade. 09.  Prisão ao DNA. 10.  Prisão à interprisão grupocár-

mica. 

Estrangeirismologia: a consciential freedom; o Conviviarium; o Retrocognitarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à paraperceptibilidade aplicada ao tempo e ao espaço dos últimos milênios de ex-

periências multiexistenciais. 

Filosofia. A compreensão holofilosófica do trinômio Universalismo-Megafraternismo- 

-Cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade cosmoética; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a con-

viviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os 

cosmopensenes; a cosmopensenidade; os autopensenes lúcidos sobressaindo aos grupopensenes; 

o desvencilhamento da pressão holopensênica grupal; o alívio da autoconquista da autopenseniza-

ção livre; a liberdade máxima conquistada pela Conscientia libera (CL). 

 

Fatologia: a libertação do clã; a análise egológica; a dinastia na corte; a dinastia e a ple-

be; as vidas na abastança; as vidas na penúria; a intercompreensão; a libertação catártica do clã;  

a Duplologia; a libertação dos estigmas grupocármicos; as amortizações evolutivas; a impossibili-

dade libertária do travão da intransparência interconsciencial; a libertação real junto ao clã na 

condição de assistente; a pseudolibertação a distância do clã sem interassistencialidade; o mais 

importante e o mais difícil de se compreender está na libertação do clã sem distanciamento; a li-

bertação não significa distanciamento, mas experienciar a evolução consciencial em conjunto, fra-

ternalmente; a obra escrita libertária do clã; o alijamento da casta; a desoneração da facção; a re-

núncia ao partido político; a abdicação à dinastia; a emancipação da família; a dispensa da tribo;  

o sobrepairamento da classe; as neocognições libertárias da Conscienciologia; as verpons liber-

tárias; a acumulação sistemática de conhecimentos libertários; a liberdade dos pensamentos diver-

gentes no regime democrático; o desencargo de autoculpas impostas pelas chantagens emocio-

nais; o desapego emocional aos vínculos patológicos; o desentulho dos bagulhos energéticos re-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13966 

manescentes; a abertura do caminho evolutivo; os autocomprometimentos maxiproexológicos 

libertários do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático. 

 

Parafatologia: o retroparentesco entre o tenepessista e o amparador extrafísico de fun-

ção; a retroparentela entre o pré-serenão e a Serenona; a retroconsanguinidade entre o autor e os 

leitores; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsí-

quica pessoal; a vivência do parapsiquismo interassistencial da Desperticidade ampliando as fa-

mílias e a Humanidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial; o sinergismo no grupo evolutivo; o si-

nergismo autodiscernimento evolutivo–vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–sal-

do positivo na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da convivia-

lidade sadia; os princípios da convivialidade da Paradiplomacia; o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP). 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) sinalizando o momento da maxidis-

sidência; o código pessoal de prioridades evolutivas. 

Teoriologia: a quitação parcial dos débitos interconscienciais da teoria das interprisões 

grupocármicas; a teoria do holocarma da consciência. 

Tecnologia: a técnica da vivência do binômio coexistencial admiração-discordância;  

a técnica da Cosmoética Destrutiva autaplicada; a técnica da aquisição do senso universalista. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial nas Instituições Conscienciocêntricas 

(ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Convivio-

logia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia. 

Efeitologia: o efeito halo do somatório de conhecimentos libertários; o efeito halo do 

heteroperdão; os efeitos impactantes da maxidissidência capazes de propiciar a recin no grupo 

predisposto. 

Neossinapsologia: as neossinapses descondicionadas anulando ou reformulando as re-

trossinapses patologicamente formatadas. 

Ciclologia: o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo da libertação grupocármica; 

o ciclo admissão-demissão de integrantes aos grupos sociais; o avanço qualitativo no ciclo mul-

tiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: a libertação pela fraternidade; a libertação pelo perdão; a libertação pe-

la intercompreensão; a libertação pela interassistencialidade; a libertação pelo esclarecimento;  

a libertação pela abnegação; a libertação pela reconciliação. 

Binomiologia: o binômio intercompreensão-interassistencialidade indispensável à liber-

tação do clã; o binômio coexistencial admiração-discordância ou o ato de trabalhar em paralelo  

e criar contradições evolutivas ao mesmo tempo; o binômio apego-desapego. 

Interaciologia: a interação dos opostos. 

Crescendologia: o crescendo crise-crescimento; o crescendo evolutivo solidariedade 

sectária intragrupal–solidariedade universal; o crescendo evolutivo fechadismo grupocármico– 

–abertismo policármico; o crescendo evolutivo monovisão-cosmovisão. 

Trinomiologia: o trinômio deslavagem subcerebral–deslavagem cerebral–deslavagem 

paracerebral. 

Antagonismologia: o antagonismo cosmovisão (universalidade) / monovisão (mentali-

dade estreita); o antagonismo amor à primeira vista / aversão à primeira vista; o antagonismo 

clã assistencial / clã mafioso; o antagonismo libertação real do clã / pseudolibertação do clã. 
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Paradoxologia: o paradoxo sutil da libertação sem separação entre os componentes do 

clã; o paradoxo autonomia intraconsciencial–interdependência consciencial. 

Politicologia: a alforria do anacrônico regime do feudo; a proexocracia; a despertocra-

cia; a evoluciocracia; a serenocracia. A construção do senso pessoal de democracia pura. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço evolutivo; a lei da grupocar-

malidade na orientação dos evoluciólogos na definição da proéxis do intermissivista. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a liberofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a para-

psicofilia; a conviviofilia. 

Sindromologia: a saída da síndrome do narcisismo de grupo; a remissão da síndrome da 

ectopia afetiva (SEA). 

Mitologia: o expurgo definitivo dos mitos clânicos. 

Holotecologia: a convivioteca; a evolucioteca; a despertoteca; a grupocarmoteca;  

a teaticoteca; a recexoteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Evoluciologia; a Mnemossomatologia; a Li-

berologia; a Parapercepciologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Genealogia; a Interpri-

siologia; a Autoproexologia; a Harmoniologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin consciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista; a conscin técnica libertária do clã; os componentes das amizades 

evolutivas. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens liberator; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens 

gruppalis; o Homo sapiens perdonator; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens para-

diplomata; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sa-

piens conscientiocrata; o Homo sapiens cognopolita. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: libertação do clã ignorada = a condição ainda incompetente da consciên-

cia imatura afastando-se do grupo evolutivo sem prestar ao mesmo assistência interconsciencial; 

libertação do clã funcional = a condição competente da consciência lúcida libertando-se pela pres-

tação de assistência interconsciencial ao grupo evolutivo. 
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Culturologia: a cultura da Liberologia Consciencial Cosmoética; a autolibertação dos 

idiotismos culturais; a adesão à Multiculturologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a libertação do clã, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03.  Acolhimento  assistencial  extrafísico:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

04.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

05.  Duplismo  libertário:  Duplologia;  Homeostático. 

06.  Elencologia:  Grupocarmologia;  Neutro. 

07.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

08.  Intencionologia:  Holomaturologia;  Neutro. 

09.  Interação  evolutiva:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

10.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

11.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

12.  Liberdade  interior:  Autocogniciologia;  Neutro. 

13.  Liberologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Neopatamar  libertário:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN,  QUANDO  LÚCIDA,  BUSCA,  RACIONALMENTE,  
LIBERTAR-SE  DO  CLÃ  POR  MEIO  DA  INTERCOMPREEN-
SÃO  E  DA  INTERASSISTENCIALIDADE,  RECONCILIANDO- 
-SE,  PERDOANDO  E  PROSSEGUINDO  CONJUNTAMENTE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já encara o trabalho da libertação do próprio clã 

com a devida inteligência? Já ultrapassou o gargalo dos conflitos pela interassistencialidade? 
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L I Ç Ã O    D E    F R A T E R N I D A D E  
( RE E D U C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A lição de fraternidade é a ocorrência ou paraocorrência capaz de ampliar 

a compreensão das complexidades conscienciais promovendo a revisão de atitudes comporta-

mentais da conscin, homem ou mulher, na perspectiva da qualificação assistencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra lição provém do idioma Latim, lectio, “ato de escolher; escolha; 

eleição; nomeação; apuração; ação de ler; leitura”. Apareceu no Século XIV. O termo fraternida-

de procede igualmente do idioma Latim, fraternitas, “fraternidade; parentesco entre irmãos; união 

entre povos. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Lição de evolução. 2.  Lição de interassistência. 3.  Lição de tares.  

4.  Lição de autodiscernimento. 5.  Lição de Cosmoética. 

Neologia. As duas expressões compostas minilição de fraternidade e maxilição de fra-

ternidade são neologismos técnicos da Reeducaciologia. 

Antonimologia: 1.  Lição de antifraternidade. 2.  Lição punitiva. 3.  Lição repressiva.  

5.  Lição anticosmoética. 6.  Lição antiexemplarista. 

Estrangeirismologia: o know-how evolutivo aplicado na hora certa; o upgrade do ato 

cosmoético; o modus operandi da conscin perante a evolução; o insight cosmoetificador repenti-

no; o timing da abordagem consciencial; o feeling qualificador de vida; a glasnost da equipe, atra-

vés da atuação peculiar do líder cosmoético. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Fraterni-

dade significa intercompreensão. Senso fraterno: autocura. Fraternologia teática: Interassisten-

ciologia. Megafraternidade: intercooperação cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Fraternologia; os fraternopensenes; a fraterno-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os extrapensenes; a extrapensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; o desafio da revisão contínua da autopensenidade; a retilinearidade pen-

sênica e a homeostase íntima; a sincronia consciencial e o passo a passo dos eventos assistenciais; 

a sintonia holopensênica vivenciada a partir do vinco consciencial; a Vinculologia das ideias ex-

pandindo-se nas obras conscienciais. 

 

Fatologia: a lição de fraternidade; a lição do respeito às diferenças conscienciais; a lição 

de vida no convívio com os outros; a repetição paciente dos atos cosmoéticos pela consciência lú-

cida; a lição da retilinearidade nas exposições; a lição expressa na generosidade; a constante revi-

são da qualificação da intencionalidade em cada ideia, palavra e ato; a agudez necessária para  

a compreensão dos padrões comportamentais como sendo dados assistenciais inavaliáveis; o ato 

de prestigiar a saúde consciencial; o fio da meada evolutivo; o confor nas interrelações; a comuni-

cação sincera, aberta, impossibilitando malentendidos; a Assistenciologia demonstrando inúmeras 

consciências participantes em cada caso; a liderança sadia promovendo empreitadas cosmoéticas; 

as empreitadas cosmoéticas com início e fim das ações estabelecidas; a instalação da disponibili-

dade assistencial e a passagem de consciência assediada para consciência desperta. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o recurso eficiente 

do arco voltaico; a exteriorização das energias com padrão homeostático, onde a consciência 
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estiver; a prática da tenepes e a sensibilização do paracérebro; as sugestões do amparo de função 

e o desenvolvimento do parapsiquismo interassistencial; as amizades raríssimas recuperadas pelo 

assistente no aprendizado interassistencial; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o auto-

ortabsolutismo observado na realização e cumprimento no planejamento autoproexológico multi-

dimensional, respeitado pela equipe assistencial; as marchas e contramarchas, sem solução de 

continuidade, das etapas programadas pela equipex; a Central Extrafísica da Fraternidade;  

a Central Extrafísica da Verdade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo homeostasia autopensênica–nível de assistencialidade;  

o sinergismo nível de intencionalidade–nível de parapsiquismo; o sinergismo visão da realidade– 

–visão da pararrealidade; o sinergismo reencontro de amizades raríssimas–resgate pré-inter-

missiológico; o sinergismo autopensenidade–qualidade de vida consciencial; o sinergismo autor-

revisão consciencial–autolucidez. 

Codigologia: o apuro do código pessoal de Cosmoética (CPC) e o código grupal de 

Cosmoética (CGC), enquanto código de princípios pessoais para viver. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria do paradigma consciencial;  

a teoria da seriéxis; a teoria da proéxis; a teoria da reurbex; a teoria da recéxis; a teoria da 

invéxis; a teoria da coerência aplicada à Pensenologia. 

Tecnologia: as técnicas projecioterápicas; as técnicas consciencioterapêuticas; as téc-

nicas conscienciometrológicas; a técnica do detalhismo; a técnica da circularidade; a técnica da 

exaustividade; a técnica da reflexão de 5 horas; a técnica do sobrepairamento. 

Voluntariologia: o voluntariado em todas as instituições qualificadoras da vida no pla-

neta; o voluntariado e paravoluntariado da reurbanização extrafísica da Terra. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório cons-

cienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da tenepes;  

o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico do Cosmo-

grama; o laboratório conscienciológico das Dinâmicas Parapsíquicas; o laboratório conscien-

ciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível dos Epi-

cons; o Colégio Invisível dos Conscienciômetras; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; 

o Colégio Invisível dos Reurbanologistas; o Colégio Invisível dos Parapedagogos; o Colégio In-

visível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: os efeitos da intencionalidade sadia; os efeitos das empreitadas cosmoéti-

cas potencializando a Reurbanologia; os efeitos dos reencontros com as amizades raríssimas; os 

efeitos da lição de fraternidade na reciprocidade assistencial; os efeitos do aprendizado na assis-

tência; os efeitos do apartidarismo produzido pelo senso de fraternidade; o efeito dominó da li-

ção de fraternidade. 

Neossinapsologia: as verpons produzindo a criação de neossinapses; as paraneossi-

napses promovidas pelas consciências evoluídas; as neossinapses geradas pelo convívio com di-

ferentes formas de pensenizar. 

Ciclologia: o ciclo intermissão-intrafisicalidade-intermissão; o ciclo projeto-desenvol-

vimento-obra. 

Enumerologia: a qualificação da afetuosidade; a qualificação da autenticidade; a qua-

lificação da cosmoeticidade; a qualificação da intencionalidade; a qualificação da logicidade;  

a qualificação da pensenidade; a qualificação da sustentabilidade. 

Binomiologia: o binômio pensenizar antes–expor depois; o binômio consciência evoluí-

da–evoluciente; o binômio pararreeducador-semperaprendente; o binômio ato de ensinar–ato de 

aprender; o binômio reaprender-reconstruir. 

Interaciologia: a interação nível de autocognição–nível de disponibilidade assistencial; 

a interação nível de lucidez–interpretação parapsíquica; a interação princípios–senso de frater-
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nidade; a interação amparo intrafísico–amparo extrafísico; a interação fatos-parafatos; a in-te-

ração conscin-consciex; a interação sintonia-sincronia; a interação compreensão-pacienciofilia. 

Crescendologia: o crescendo afinidade–sintonia–obras conscienciais; o crescendo ego-

carma-grupocarma-policarma; o crescendo aética-anticosmoética-Cosmoética; o crescendo al-

goz–vítima–guia cego–assistente; o crescendo tarefa grupocármica–tarefa policármica; o cres-

cendo cultura-multicultura-aculturação; o crescendo paixonite-transafetividade. 

Trinomiologia: o trinômio educação-pararreeducação-sapiência; o trinômio autodis-

cernimento-fato-interpretação; o trinômio autodiscernimento-parafato-interpretação. 

Polinomiologia: o polinômio reconstruir-reperspectivar-retificar-atualizar; o polinômio 

tempo de aprender–tempo de assimilar–tempo de retribuir–tempo de doar; o polinômio reapre-

ensão-reeducação-reposicionamento-reciclofilia. 

Antagonismologia: o antagonismo retribuição / doação; o antagonismo egocarma / po-

licarma; o antagonismo assediofobia / autodisponibilidade assistencial; o antagonismo proce-

dência / paraprocedência; o antagonismo empreitada cosmoética / empreitada anticosmoética;  

o antagonismo realidade / pararrealidade. 

Paradoxologia: o paradoxo da cosmovisão simplificadora. 

Politicologia: a evoluciocracia; a conscienciocracia; a educaciocracia; a parapercep-

ciocracia; a cosmoeticocracia; a interassistenciocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na interassistencialidade megafraterna; a lei da eco-

nomia de bens; a lei da economia de males; a lei do retorno na espiral evolutiva das consciên-

cias. 

Filiologia: a autocriticofilia; a autopesquisofilia; a autoconscienciometrofilia; a lucidofi-

lia; a consciencioterapeuticofilia; a interassistenciofilia; a proexofilia; a megafraternofilia. 

Holotecologia: a reeducacioteca; a mentalsomatoteca; a recicloteca; a reurbanoteca;  

a neoconstructoteca; a assistencioteca; a experimentoteca; a cosmoteca. 

Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia;  

a Lucidologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Parapercepciologia; a In-

terassistenciologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista; a minipeça do Maximecanismo Interassistencial. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o antenado interassistencial; o assistente amador;  

o assistente veterano; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; 

o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o du-

plólogo; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o inversor existencial; o inter-

missivista; o macrossômata; o maxidissidente ideológico; o parapercepciologista; o pedagogo;  

o proexista; o proexólogo; o professor; o projetor consciente; o reeducador; o reciclante existen-

cial; o semperaprendente; o evoluciólogo; o Serenão; o tertuliano; o tenepessista; o ofiexista;  

o verbetógrafo; o voluntário;o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a antenada interassistencial; a assistente amadora; 

a assistente veterana; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; 

a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a du-

plóloga; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a inversora existencial; a inter-

missivista; a macrossômata; a maxidissidente ideológica; a parapercepciologista; a pedagoga;  

a proexista; a proexóloga; a professora; a projetora consciente; a reeducadora; a reciclante exis-

tencial; a semperaprendente; a evolucióloga; a Serenona; a tertuliana; a tenepessista; a ofiexista;  

a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sa-

piens conscienciotiotherapeuticus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens interassis-

tentialis; o Homo sapiens parapaedagogigus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens reur-

banisatus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minilição de fraternidade = a do aprendizado da teática assistencial dian-

te da atitude do pré-serenão vulgar; maxilição de fraternidade = a do aprendizado da teática assis-

tencial perante a atitude do Serenão. 

 

Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Intercompreensão; a cul-

tura da Evoluciologia; a cultura da Megafraternologia; a cultura da Cosmoética. 

 

Princípios. À vista da Evoluciologia, eis, ao modo de exemplos, na ordem alfabética, 29 

princípios qualificadores de megaatributos conscienciais promovidos pela lição de fraternidade: 

01.  Qualificador de autabertismo consciencial: o princípio das verpons. 

02.  Qualificador de autabsolutismo: os princípios conscienciológicos magnos emba-

sando as decisões evolutivas. 

03.  Qualificador de autatilamento: o princípio do megafoco mentalsomático. 

04.  Qualificador de auteficácia: o princípio do aproveitamento máximo do tempo evo-

lutivo. 

05.  Qualificador de autenergossomática: o princípio da primazia do domínio das ECs 

cosmoéticas. 

06.  Qualificador de autenticidade: o princípio da transparência (glasnost). 

07.  Qualificador de autevolução: o princípio da evolução lúcida interassistencial. 

08.  Qualificador de autocomunicabilidade: o princípio da comunicação interassisten-

cial. 

09.  Qualificador de autoconfiança: o princípio da autexperiência ser insubstituível. 

10.  Qualificador de autoconscientização multidimensional (AM): o princípio da mul-

tidimensionalidade consciencial. 

11.  Qualificador de autocontinuísmo: o princípio da perseverança nos objetivos evo-

lutivos. 

12.  Qualificador de autocosmoética: o princípio da autorreconciliação universal. 

13.  Qualificador de autodesassedialidade: o princípio de a autevolução ser a autode-

puração cosmoética da pensenosfera pessoal. 

14.  Qualificador de autodesperticidade: o princípio da autocompetência evolutiva. 

15.  Qualificador de auto-holobiografia: o princípio da indestrutibilidade do pa-

trimônio mentalsomático seriexológico. 

16.  Qualificador de autolealdade: o princípio do posicionamento pessoal (PPP). 

17.  Qualificador de autoparapsiquismo: o princípio de contra os parafatos não adi-

antarem parargumentos. 

18.  Qualificador de autopolicarmalidade: o princípio da fraternidade. 

19.  Qualificador de autopriorização: o princípio da acuidade nas priorizações. 

20.  Qualificador de autorganização: o princípio da autodisciplina evolutiva. 

21.  Qualificador de autorrecéxis: o princípio da reciclagem favorecendo neoportuni-

dades. 

22.  Qualificador de autorresponsabilidade: o princípio de cada qual responder evo-

lutivamente pelos próprios atos. 

23.  Qualificador de autotaquirritmia: o princípio da instantaneidade assistencial evo-

luída. 

24.  Qualificador de autotransafetividade: o princípio da Serenologia. 

25.  Qualificador de inteligência evolutiva (IE): o princípio da semperaprendência. 
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26.  Qualificador de intencionalidade: o megaprincípio nodal do objetivar sempre  

o melhor para todos. 

27.  Qualificador de interassistencialidade: o princípio do respeitar o nível evolutivo 

das consciências. 

28.  Qualificador de retilinearidade autopensênica: a construção de ortoprincípios 

pessoais. 

29.  Qualificador de vontade: o princípio de nada substituir o esforço pessoal. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas 

centrais, evidenciando relação estreita com a lição de fratenidade, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amizade  raríssima:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Aula  terapêutica:  Taristicologia;  Homeostático. 

03.  Binômio  empatia-assertividade:  Conviviologia;  Homeostático. 

04.  Competência  parapedagógica:  Parapedagogia;  Homeostático. 

05.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Constrangimento  terapêutico:  Consciencioterapeuticologia;  Homeostático. 

07.  Exemplarista  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Fator  desencadeante  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Inspiração  paradidática:  Comunicologia;  Homeostático. 

10.  Olhar  de  fraternidade:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Ortoexemplo  desafiador:  Exemplologia;  Homeostático. 

12.  Palavra  terapêutica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Parapreceptoria:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Práxis  parapedagógica:  Parapedagogia;  Homeostático. 

15.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

 

AS  LIÇÕES  DE  FRATERNIDADE  PODEM  SER  PROMOTO-
RAS  DE  CATÁLISES  INTRACONSCIENCIAIS  PORQUE  

AMPLIAM  O  DISCERNIMENTO  E  CONTRIBUEM  PARA  
O  APRIMORAMENTO  DA  TEÁTICA  ASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já conseguiu avaliar os efeitos das lições de fra-

ternidade? Qual o aproveitamento evolutivo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexan-

der Steiner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 E-mail; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 
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a 191. 
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L I Ç Ã O    D E    V I D A  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A lição de vida é a exposição existencial notável de alguém, ser humano, 

na condição exemplar de fonte de informações evolutivas oferecidas, espontaneamente, em nível 

de ensinamento, instrução, aviso ou indicação modelar, a partir da própria experiência de fato 

vivenciada de modo teático. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra lição provém do idioma Latim, lectio, “ato de escolher; escolha; 

eleição; nomeação; apuração; ação de ler; leitura”. Apareceu no Século XIV. O termo vida deriva 

do mesmo idioma Latim, vita, “vida; vida humana; Humanidade; exist ncia”. Surgiu no Sé- 

culo X. 

Sinonimologia: 1.  Lição de outrem. 2.  Lição da conscin-cobaia. 3.  Lição do semelhan-

te. 4.  Exemplo de vida. 5.  Ensino de vida. 6.  Aula de vida. 

Neologia. As duas expressões compostas lição de vida psicossomática e lição de vida 

mentalsomática são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Atraso de vida. 2.  Anticatarse. 3.  Bloqueio da atenção. 4.  Inobser-

vação. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium; a distribuição do know-how evolutivo; a drama-

tis personae; o assistential lifework. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade intrafísica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade cosmoética; os didactopensenes; 

a didactopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenização aberta à aprendizagem. 

 

Fatologia: a lição de vida; a leitura da vida de alguém; a interpretação e avaliação cons-

cienciométrica de alguém; a conduta específica exemplar; o bom exemplo; a inspiração tarística;  

o procedimento modelar; a lição de vida da pessoa anônima; a lição de vida gratificante; o fato de 

cada compassageiro evolutivo, homem ou mulher, dar alguma lição específica de vida para  

a conscin atenta; a lição para a pessoa cuidar da vida; a lição para cada qual vivenciar a interassis-

tencialidade; a lição para a pessoa sair do egoísmo pessoal; a lição para a construção do pé-de- 

-meia pessoal; a lição para a pessoa buscar a profissão digna; a lição de autodeterminação 

evolutiva; o exemplo da pessoa próxima ante a tragédia, a doença grave ou perda preciosa; a lição 

de a pessoa saber perder, sem egoísmo, o convívio de outrem por mudança de residência, mal de 

Alzheimer ou dessoma; a lição do desapego sadio das coisas, lugares e pessoas; a lição de a pes-

soa abrir o próprio caminho evolutivo liberta dos caprichos dos outros; a lição do CPC evoluído  

e vivenciado pelo semelhante; a lição de vida da jovem inversora; a lição de vida da pessoa na 

terceira idade; as diferenças individuais; a capacidade empática; a observação interessada; os 

ensinamentos espontâneos; os exemplos instrutivos silenciosos; as autossuperações visíveis; os 

modelos evolutivos; a voz da experiência; a vida tornada pública; os relatos pessoais; os depoi-

mentos íntimos; as autobiografias sinceras; a sabedoria de transformar cada dia vivido em dia le-

tivo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as lições existenciais das conscins para as consciexes intermissivas. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos compassageiros evolutivos na maxiproéxis; o siner-

gismo autocoerência-autenticidade. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do exempla-

rismo pessoal (PEP); o princípio da cobaiagem mútua entre as consciências; o princípio de toda 

conscin estar lecionando algo na Escola Terrestre; o princípio da interassistencialidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) gradua as lições evolutivas da ho-

lobiografia consciencial e as transformam em saldo na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

Tecnologia: as técnicas de viver compartilhadas; as técnicas das pesquisas, observações 

e abordagens científicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cognopolitas. 

Efeitologia: o efeito potencializador dos ensinamentos do lecionista com autoridade 

moral; o efeito da megafraternidade na convivência. 

Ciclologia: o ciclo pedagógico ressoma-dessoma; o ciclo ascendente ideal invéxis-du-

plismo-EV-tenepes-ofiex-desperticidade-compléxis. 

Enumerologia: a lição de vida tarística; a lição de vida cosmoética; a lição de vida 

evolutiva; a lição de vida prioritária; a lição de vida pertinente; a lição de vida prática; a lição de 

vida imperdível. 

Binomiologia: o binômio do exemplarismo teática-verbação; o binômio didático autex-

periências-heterexperiências. 

Interaciologia: a interação instrutiva entre as diversas funções sociais; a interação ins-

trutiva entre as diferentes gerações humanas; a interação instrutiva entre os distintos níveis evo-

lutivos; a interação direitos-deveres específicos de cada papel social. 

Crescendologia: o crescendo da evolução planetária mega-hospital–megaescola. 

Trinomiologia: o trinômio erros-correções-acertos. 

Antagonismologia: o antagonismo lição particular ou varejista / lição pública ou ata-

cadista; o antagonismo lição interassistencial / lição interpresidiária; o antagonismo exemplos 

imitáveis / exemplos evitáveis. 

Paradoxologia: o paradoxo da dessoma digna estar entre as maiores lições de vida da 

conscin. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo exemplificada. 

Filiologia: a gregariofilia; a sociofilia; a conscienciofilia. 

Sindromologia: a síndrome da autovitimização oferecendo lições patológicas evitáveis. 

Mitologia: o mito egoísta de não haver nada a ensinar ou a aprender. 

Holotecologia: a socioteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Etologia; a Pe-

dagogia; a Didactologia; a Grupocarmologia; a Mesologia; a Intercompreensiologia; a Interassis-

tenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a consciência traquejada; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens lector; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens convi-

vens; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens epi-

centricus; o Homo sapiens authenticus; o Homo sapiens paedagogus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: lição de vida psicossomática = a vivência exemplar de alguém no uni-

verso emocional da tacon ou da interassistencialidade vulgar, menos difícil; lição de vida mental-

somática = a vivência exemplar de alguém no universo discernidor da tares ou da interassistencia-

lidade avançada, mais difícil. 

 

Culturologia: a cultura da Intrafisicologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a lição de vida, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

04.  Autossacrifício:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

05.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Dia  da  cobaia:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Exposição  pública:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Papel  social:  Sociologia;  Neutro. 

10.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia;  Homeostático. 

12.  Sentido  da  vida:  Holofilosofia;  Homeostático. 

13.  Transmissão  gratificante:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

14.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Vida  pública:  Sociologia;  Neutro. 

 

HÁ  LIÇÕES  DE  VIDA,  OFERECIDAS  EM  SILÊNCIO  OU  ES-
TENTOREAMENTE,  NO  ENTORNO  DA  PESSOA  ATENTA,  

POR  TODA  PARTE,  O  TEMPO  TODO,  BASTANDO  OBSER-
VAR  OS  DESEMPENHOS  DAS  CONSCINS  NOTÁVEIS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, registra as lições de vida no dia a dia? Alguma 

lição de vida específica, marcante, de outrem, foi útil para você? 
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L I Ç Ã O    R E C I C L A D O R A  
( S E R I E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A lição recicladora é o ato ou efeito de a própria vida humana ensinar a re-

novação ou a reciclagem na existência intrafísica, a partir da Fisiologia Somática, apesar das ine-

vitáveis e inumeráveis repetições de cada período ressomático, com o enfrentamento de percalços 

e vicissitudes. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra lição vem do idioma Latim, lectio, “ato de escolher; escolha; elei-

ção; nomeação; apuração; ação de ler; leitura”. Apareceu no Século XIV. O prefixo re deriva 

também do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensifica-

ção; oposição; rejeição”. O termo ciclo procede do idioma Francês, cycle, derivado do idioma La-

tim, cyclus, “per odo de anos”  e este do idioma Grego  kyklos, “c rculo; roda; esfera”. Surgiu no 

Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Lição existencial. 2.  Lição somática. 3.  Lição fisiológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas lição recicladora, lição recicladora aproveitada  

e lição recicladora desperdiçada são neologismos técnicos da Seriexologia. 

Sinonimologia: 1.  Lição de outrem. 2.  Lição da conscin-cobaia. 3.  Lição do semelhan-

te. 4.  Lição autorrenovadora. 

Estrangeirismologia: o checkup clínico, pessoal, periódico; o checkup odontológico, 

pessoal, periódico; 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; o binômio hard tasks–hard les-

sons; a pedagogical updating; as depurações do lifework; os pontos de viragem no timeline exis-

tencial. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da autocognição fisiológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da vivência correta com o soma; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os didactopensenes; a didactopensenidade; a flexibilidade autopensênica; o holopensene da 

autorrenovação. 

 

Fatologia: a lição recicladora; a partir do ensino reciclador exemplificado pela própria 

Natureza, ou estrutura da ressoma, ninguém tem o direito de se queixar das repetições da vida 

diuturna, ou automimeses indispensáveis, nesta dimensão humana. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as paralições recicladoras do Curso Intermissivo pré-ressomático;  

a parapreceptoria do intermissivista ressomado; as vivências parafenomênicas inéditas; o extrapo-

lacionismo parapsíquico demonstrando as conquistas possíveis; a projeção consciente vexaminosa 

evidenciando as viciações etológicas; o recurso extremo da experiência da quase-morte (EQM);  

o recurso avançado da cosmoconsciência. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da acuidade nas manifestações conscienciais; o princípio da 

autocrítica aplicada ao prioritário; o princípio da autotutela; o princípio da conexão entre causa  

e efeito; o princípio da exclusão da automimese; o princípio da prioridade evolutiva; o princípio 

da evolução inarredável; o princípio da função plena vivificar o órgão; o princípio do exempla-

rismo pessoal (PEP); o princípio evolutido de todo dia ser dia letivo; o princípio de toda cons-

ciência ter algo a ensinar e a aprender; o princípio de toda conscin estar lecionando algo na Me-

ga-escola Terrestre. 

Codigologia: a revisão e atualização do código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado 

ao uso do soma. 

Teoriologia: a teoria do macrossoma; a teoria das interprisões grupocármicas alertando 

quanto às vantagens da retificação imediata dos erros; a teoria do revisionamento cosmoético;  

a teoria da renovação proexológica; a teoria e a prática da retomada de tarefa; a teoria da auto-

coerência; a teoria da personalidade autoconsciente; a teoria e a vivência da reciclagem exis-

tencial. 

Tecnologia: as técnicas profiláticas para a conservação da homeostase somática; a téc-

nica de aproveitamento máximo do tempo pessoal; a técnica de viver evolutivamente em qualquer 

dimensão existencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório consciencioló-

gico do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Somaticistas; o Colégio Invisível da Extrafisicolo-

gia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Intermissiologia; o Colégio 

Invisível da Parabiologia; o Colégio Invisível da Parafisiologia; o Colégio Invisível da Parafe-

nomenologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Conscienciome-

trologia. 

Efeitologia: os efeitos potencializadores da transformação da vida diuturna em omni-

fonte cognitiva; os efeitos otimizadores da proatividade na autaplicação teática das lições rece-

bidas. 

Neossinapsologia: as neossinapses autorreformadoras da intraconsciencialidade. 

Ciclologia: a submissão autoconsciente ao ciclo autevolutivo ressoma-dessoma-inter-

missão. 

Enumerologia: a reconsideração de convicções; o reprocessamento de cognições; a re-

cuperação de cons; a reestruturação de pensamentos; a reorientação de condutas; a retificação de 

rumos; o redirecionamento de autesforços. 

Binomiologia: o binômio consciência-soma; o binômio impulso-cerebelo; o binômio in-

telectualidade-psicomotricidade; o binômio força presencial–postura individual; o binômio es-

forço-sucesso; o binômio pensar grande–executar bem; o binômio conscin-problema–conscin-so-

lução; o binômio descuidos somáticos continuados–dessoma prematura; o binômio aprendiza-

gem-desenvolvimento; o binômio aprimorar autocompetências–incrementar autorrendimentos. 

Interaciologia: a interação automotivação–rendimento evolutivo maior; a interação au-

tossobrevida-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–quali-

dade de vida; a interação vida material–longevidade pessoal produtiva; a interação vida mate-

mática–longevidade pessoal; a interação inevitável soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; 

a interação circunstancial conscin traquejada–conscin jejuna; a interação boas maneiras–boa 

convivência. 

Crescendologia: o crescendo abuso-desuso; o crescendo evolutivo lições de ontem–li-

ções de hoje–lições de amanhã. 
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Trinomiologia: o trinômio exemplar bom senso–bom tom–bom humor; o trinômio boa 

vontade–boa intenção–boa conduta. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo androssoma / ginossoma; o antagonismo uso cons-

ciente do soma / abuso inconsequente do soma; o antagonismo Patologia Humana / Profilaxia 

Humana; o antagonismo vigor / falência; o antagonismo sintomas perceptíveis / sintomas silen-

ciosos; o antagonismo danos reversíveis / danos irreversíveis; o antagonismo falência parcial 

dos órgãos / falência geral dos órgãos (dessoma); o antagonismo lição recicladora / vida passa-

da em branco. 

Paradoxologia: o paradoxo do soma rústico subjugar a consciência sofisticada; o para-

doxo de determinados artifícios de embelezamento corporal serem danosos à saúde somática. 

Politicologia: a democracia; a meritocracia; a recexocracia; a proexocracia; a evolucio-

cracia; a conscienciocracia; a parapsicocracia. A revisão e modificação das políticas existenciais 

Legislogia: as leis da Natureza; as leis da Fisiologia Humana; a lei do maior esforço  

aplicada ao autodidatismo evolutivo. 

Filiologia: a reciclofilia; a raciocinofilia; a cognofilia; a intelectofilia; a evoluciofilia;  

a cosmoeticofilia; a conscienciofilia. 

Mitologia: o mito egoísta de não haver nada a ensinar ou a aprender. 

Holotecologia: a somatoteca; a higienoteca; a recexoteca; ergonomoteca; a macrosso-

moteca; a evolucioteca; a fisiologicoteca. 

Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Ressomatologia; a Somatologia; a Somatometria; 

a Cerebrologia; a Cerebelologia; a Psicomiologia; a Fisiologia; a Sexossomatologia; a Evolucio-

logia; a Psicossomatologia; a Intrafisicologia; a Biologia; a Imunologia; a Parageneticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o semperaprendente. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a semperapren-

dente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclator; o Homo sapiens arbitrator; o Homo sapiens 

somaticus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens vigi-

lans; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: lição recicladora aproveitada = o ensino extraído da vida humana por 

parte da conscin lúcida; lição recicladora desperdiçada = o ensino da vida humana negligenciado 

por parte da conscin pré-serenona vulgar. 

 

Culturologia: a cultura da Prevenciologia; a cultura da Higiene Consciencial; a cultura 

médica; a cultura da Ergonomia; a cultura da Somatologia; a cultura da Parapedagogiologia 

Cotidiana. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Seriexologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 10 reno-

vações naturais apresentadas e exemplificadas pelos princípios da Ressomatologia, a cada cons-

ciex ao renascer na dimensão humana, tornadas homem ou mulher: 

01.  Nova vida humana moderna. 

02.  Novos tempos. 

03.  Nova Genética. 

04.  Novo soma. 

05.  Novo sexo: conforme a consciência. 

06.  Nova profissão: conforme a consciência. 

07.  Nova Mesologia: conforme a consciência. 

08.  Novas companhias: novo duplismo. 

09.  Novas experiências evolutivas desafiadoras. 

10.  Nova autoproéxis. 

 

Exemplarismo. Em face da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 40 

lições hauridas da observação e reflexão quanto às condutas traforísticas de compassageiros evo-

lutivos, conscins ou consciexes, capazes de denunciar trafais ou demonstrar posturas evolutiva-

mente superiores e incitando autorreciclagens nas conscins lúcidas: 

01.  Lição de amizade. 

02.  Lição de anticonflitividade. 

03.  Lição de cidadania. 

04.  Lição de civilidade. 

05.  Lição de coerência. 

06.  Lição de comprometimento. 

07.  Lição de consciencialidade. 

08.  Lição de coragem. 

09.  Lição de Cosmoética. 

10.  Lição de criatividade. 

11.  Lição de democracia. 

12.  Lição de dignidade. 

13.  Lição de diplomacia. 

14.  Lição de discernimento. 

15.  Lição de disponibilidade. 

16.  Lição de empreendedorismo. 

17.  Lição de estilo. 

18.  Lição de fraternidade. 

19.  Lição de harmonia. 

20.  Lição de hiperacuidade. 

21.  Lição de honestidade. 

22.  Lição de honradez. 

23.  Lição de imperturbabilidade. 

24.  Lição de lealdade. 

25.  Lição de liderança. 
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26.  Lição de maturidade. 

27.  Lição de otimismo. 

28.  Lição de paciência. 

29.  Lição de perdoamento. 

30.  Lição de perseverança. 

31.  Lição de produtividade. 

32.  Lição de realismo. 

33.  Lição de respeito. 

34.  Lição de responsabilidade. 

35.  Lição de sapiência. 

36.  Lição de seriedade. 

37.  Lição de simplicidade. 

38.  Lição de sinceridade. 

39.  Lição de solidariedade. 

40.  Lição de superação. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a lição recicladora, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

03.  Antropolatria:  Somatologia;  Nosográfico. 

04.  Arbitrariedade  somática:  Somatologia;  Neutro. 

05.  Autômato  humano:  Parafisiologia;  Nosográfico. 

06.  Biofilia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

08.  Comando  exterior:  Somatologia;  Neutro. 

09.  Egocentrismo  compulsório:  Egologia;  Neutro. 

10.  Funcionalidade:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

11.  Lição  de  vida:  Conviviologia;  Neutro. 

12.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 

13.  Recepção  somática:  Somatologia;  Neutro. 

14.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

15.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

O  APROVEITAMENTO  MÁXIMO  DO  EMPREGO  DO  SOMA 
E  DA  VIDA  HUMANA  SEMPRE  DEPENDE  DO  AUTODIS-

CERNIMENTO  DA  CONSCIÊNCIA  COM  MAIOR  OU  MENOR  

SABEDORIA  QUANTO  AO  PRÓPRIO  LIVRE  ARBÍTRIO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, acata as lições recicladoras oferecidas pela Fi-

siologia Humana? Você vive bem ajustado ao próprio corpo humano? 
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L I D E R A D O    A U T O C O N S C I E N T E  
( L I D E R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O liderado autoconsciente é a conscin, homem ou mulher, receptiva, aber-

tista, solícita, intercooperativa e participativa em tarefas, contextos ou projetos sob coordenação, 

orientação ou epicentrismo predominantemente alheio, mantendo omnicriticidade e autolucidez 

quanto aos direitos e deveres envolvidos, pessoais e coletivos, e aos limites liderológicos e cos-

moéticos interatuantes. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo líder vem do idioma Inglês, leader, “algo ou alguém que guia  con-

duz”. As palavras líder e liderado surgiram no Século XX. O elemento de composição auto deri-

va do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si pr prio”. A palavra consciente provém do idioma 

Latim, conscientis, “ter conhecimento de algo”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Liderado autocrítico. 2.  Liderado assertivo. 3.  Liderado omniques-

tionador. 4.  Liderado antimanipulável. 

Neologia. As 3 expressões compostas liderado autoconsciente, liderado autoconsciente 

jejuno e liderado autoconsciente avançado são neologismos técnicos da Liderologia. 

Antonimologia: 1.  Comandado robotizado. 2.  Chefiado passivo. 3.  Guiado pusilâ-

nime. 4.  Conduzido acrítico. 5.  Liderado subjugado. 

Estrangeirismologia: o reconhecimento lúcido do primus inter pares; o power-to em 

detrimento ao power-over; os feedbacks pró-transparência grupal; o gap evolutivo entre lideran-

ças autocráticas e cosmoéticas; a selfpromotion evitada através da proficiência discreta; o insight 

mental dissecado criticamente; a autadequação aos modus operandi diversificados nas lideranças; 

os alignments pró-evolutivos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à omnicriticidade conviviológica. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ortolide-

ranças estimulam neolideranças. Protagonismos mudam, incessantemente. 

Citaciologia: – Liderança é ação, e não posição (Donald McGannon, 1920–1984). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interdependência evolutiva; a holopensenidade 

diplomática; os conviviopensenes; a conviviopensenidade assertiva; a superação dos autopa-

topensenes de inferioridade enquanto liderado; a autopensenidade abertista à grupalidade; o ali-

nhamento assistenciopensênico ao grupo; os interassistenciopensenes; a interassistenciopenseni-

dade; a pensenidade mentalsomática estruturando autoposturas; o peso da autoortopensenidade no 

contexto grupal; os exopensenes; a exopensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; os polo-

pensenes; a polopensenidade crítica; os grupopensenes; a grupopensenidade; a qualificação dos 

autopensenes cosmoéticos gabaritando o holopensene grupal; a grupalidade propiciando neoassi-

naturas ortopensênicas; as brechas patopensênicas do liderado anticosmoético dilapidando a ho-

meostase grupal. 

 

Fatologia: a amplitude de definições e entendimentos sobre os atos de liderar e ser lide-

rado; os convívios compulsórios; as frustações, carências e limitações pessoais levando à depen-

dência liderológica; a subalternidade acomodada; o apreço ao poder dificultando a interconvivia-

lidade sadia com líderes; a precipitação ao assumir tarefas além da autocapacidade operacional;  

a postura omissa do liderado, levando à hemiplegia do grupo; a moderação pessoal em contextos 

adrenalínicos coletivos; o caráter dinâmico e temporário dos protagonismos no cenário grupal; as 

possibilidades de multiacertos grupocármicos; a omnicriticidade conformática ao cenário lidero-
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lógico; a afinação da conscin-instrumento ao grupo-orquestra evolutivo; a corresponsabilidade 

nas crises grupais; os contextos de liderança na dupla evolutiva (DE); a desdramatização da hie-

rarquia evolutiva; a abertura ao associativismo interpessoal prolífico; a ortogestão da informação 

enquanto prerrogativa grupal; o trabalho em equipe potencializando o enfrentamento dos autotra-

fares; o desafio das neotarefas vinculadas a autotrafais; o rendimento participativo fundamentado 

nos autofrafores; o sobrepairamento de rusgas interpessoais em prol do objetivo evolutivo grupal; 

a escala evolutiva das lideranças; o senso de aglutinamento intermissivo desencadeado pela lide-

rança neoverponológica; a raciocinação do sentimento de pertencimento ao grupo; a concordância 

ideativa relativa; o empoderamento grupal decorrente das autossuperações dos membros; a asser-

tividade perante os ônus e bônus do não; a superação dos ranços egoicos por não encabeçar deter-

minada tarefa grupal; os contratos ideativos vinculando interassistencialmente a equipe evolutiva; 

a superação da intercompetitividade; a vivência da autocompetitividade sadia potencializando 

performances grupais; a autorreciclogenia da retropersonalidade escritora solitária, hoje grafopen-

senóloga maxiproexista; a autadequabilidade aos diversos perfis de liderança; o autotrafor-chave 

à produtividade grupal; a atuação egocármica evolutiva dentro do contexto grupocármico visando 

à teática policármica; as reeducações recíprocas entre líderes e liderados; a diplomacia ao expor 

pacificamente o autoposicionamento refutador ou contrário ao status quo grupal; a variabilidade 

do nível de autentrosamento ao neogrupo; os níveis de consensualidade grupal, raramente globais; 

a postura autodidata evitando sobrecargas ao grupo; o acúmulo de atuações grupais compondo  

o arquivo interconviviológico pessoal; a visão grupocarmometria; o senso de sucesso grupal en-

quanto somatório de sucessos individuais; o objetivo específico alinhando perspectivas pessoais 

diversas; a postura transparente do liderado evitando expectativas ectópicas por parte da equipe; 

as estratégias contextuais e interpessoais em prol da ortoconvivialidade; o papel da autoconscien-

ciometria na profilaxia de manipulações patoliderológicas; a postura colaborativa não intrusiva;  

a complexa e necessária compreensão de paradireitos e paradeveres ínsitos às tarefas evolutivas 

grupais; a inteligência evolutiva (IE) da consciência liderada por afinidades neoideativas avança-

das, não por personalidades; o fato de a interconfiabilidade avançada fundamentar-se na Cosmoé-

tica; a Liderologia Evolutiva enquanto possível estrutura parassociológica futura do Estado Mun-

dial Cosmoético. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a passividade ativa 

nas práticas parapsíquicas; a ilha de amparabilidade mentalsomática dentro da equipe; a parape-

dagogia ínsita aos convívios grupais; a parassociometria aplicada aos contextos multidimensio-

nais; a paradiplomacia resolutiva, pacificando desavenças; a autodisponibilização lúcida à ampa-

rabilidade técnica; a seriéxis ensejando maior compreensibilidade de causas e consequências das 

diferentes vinculações grupocármicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo (dupla) tenepessista-amparador; o sinergismo pacifici-

dade íntima–nível cosmoético vivenciado; o sinergismo motivação-performance; o sinergismo 

flexibilidade–atuação polivalente; o sinergismo esclarecimento-participação; o sinergismo equi-

pe coesa–liames concriativos; o sinergismo (dupla) guia amaurótico–liderado acrítico. 

Principiologia: o princípio de o todo ser maior em relação à soma das unidades; o prin-

cípio de o contexto fazer a liderança; o princípio de todos termos algo a ensinar e muito a apren-

der; o princípio da prioridade compulsória; o princípio da restauração evolutiva; o princípio do 

reagrupamento evolutivo; o princípio de pensar global, agir local; o princípio da complementari-

dade interconsciencial. 

Codigologia: o nível de adequação do código pessoal de Cosmoética (CPC) ao código 

grupal de Cosmoética (CGC); o entrecruzamento tarístico de diversificados códigos de valores 

pessoais. 
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Teoriologia: a teoria do pensene levando à reciprocidade de influências nas interações 

liderológicas; a teoria e prática da interdependência evolutiva; a teoria da improbabilidade de 

concordância absoluta; a teoria da afinização consciencial. 

Tecnologia: as técnicas da comunicação assertiva; a autesquiva das técnicas de manipu-

lação consciencial; a técnica omnicriticidade pré e pós-decisória; a técnica da reavaliação das 

posturas grupais; as técnicas conscienciométricas; a técnica da convivialidade cosmoética auto-

consciente em grupo; a técnica do posicionamento racional; a técnica da inversão de papéis. 

Voluntariologia: as relações de liderança no voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório 

conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Liderologia. 

Efeitologia: os efeitos da superação pessoal no resultado grupal; os efeitos da ortoco-

municação da coesão da equipe; os efeitos reciclogênicos do trabalho em equipe; os efeitos 

emancipadores do autexemplo do líder cosmoético sobre os liderados; os efeitos da troca de líde-

res sobre a equipe. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas a cada neoempreitada grupal; as neossinap-

ses hauridas nas interações com consciências mais evoluídas. 

Ciclologia: o ciclo alternante das posições liderológicas; o ciclo aprender-ensinar; o ci-

clo grupocármico interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade. 

Enumerologia: o reconhecimento antidogmático do líder evolutivo; o aprendizado fren-

te ao líder cosmoético; a autorreeducação desencadeada pelo líder tarístico; a proatividade insti-

gada pelo líder empreendedor; o pragmatismo despertado pelo líder teático; a neomundividência 

gerada pelo líder neoverponológico; a ampliação da autoconsciencialidade frente ao líder lúcido. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio comunicação interpesso-

al–comunicação organizacional; o binômio especificidades evolutivas pessoais–objetivos gru-

pais; a segurança frente ao binômio autopotenciais-neodesafios; o binômio limites autocogniti-

vos–limite de atuação; o binômio minidivergências interpessoais–maxiconvergência coletiva;  

o binômio senso de autonomia–senso de unidade grupal; o binômio abnegação-anonimato. 

Interaciologia: a plasticidade circunstancial das interações liderado-líder; a interação 

orientação cosmoética–capacidade decisória; a interação comunicação funcional–ausência de 

ruídos–planificação de metas; a interação com lideranças autocráticas na Socin; as interações 

sadomasoquistas na liderança demagógica; a interação átomo consciencial–densidade grupal;  

a interação influenciabilidade excessiva–dependência ectópica; a interação admiração acrítica–

–compactuação cega. 

Crescendologia: o crescendo holomaturológico grupo evolutivo–equipe evolutiva;  

o crescendo hierarquia vertical rígida–liderança horizontal intervinculativa; o crescendo do in-

terrevezamento liderológico; o crescendo da multivetorização das lideranças; o crescendo Diplo-

macia-Paradiplomacia; o crescendo paciência-pacificidade; o crescendo das autorresponsabili-

dades assumidas. 

Trinomiologia: o trinômio autoimagem-perfeccionismo-egoísmo; o protagonismo deter-

minado pelo trinômio tarefa-contexto-momento; o trinômio colaboração-adaptação-oposição. 

Polinomiologia: o polinômio da liderança autocrática opressão-exploração-manipula-

ção-coação. 

Antagonismologia: o antagonismo livre arbítrio / determinismo; o antagonismo auto-

vinculação materialista / autovinculação consciencial; o antagonismo interculpabilidade / inter-

cooperatividade; o antagonismo ortocomunicabilidade / fofin; o antagonismo imposição / propo-

sição; o antagonismo liderado formal / liderado espontâneo; o antagonismo teimosia / ortoposi-

cionamento firme; o antagonismo proatividade / passividade; o antagonismo eremitismo / omni-

cooperatividade; o antagonismo entusiasmo inicial (psicossoma) / constância (mentalsoma);  

o ocasional antagonismo líder / liderado podendo levar à minidissidência; o antagonismo inter-

convivência evolutiva / interprisão; o antagonismo imitação / evitação. 

Paradoxologia: o paradoxo de o excesso de compromissos assumidos poder levar  

à omissão; o paradoxo de a divisão funcional do trabalho potencialmente unir a equipe. 
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Politicologia: a talentocracia; a democracia; a lucidocracia; a maxiproexocracia;  

a meritocracia; a parapoliticocracia; a conscienciocracia; a política do autodiscernimento aplica-

da aos cenários liderológicos; as políticas visando à formação de neolíderes evolutivos. 

Legislogia: a lei do menor esforço no liderado acrítico; a inconivência à lei do mais for-

te; a lei do exemplarismo pessoal perante o grupo; a lei de quem pode mais pode menos; a lei de 

atração entre afins; as priorizações ínsitas à lei da maxiproéxis grupal; a lei da inseparabilidade 

grupocármica. 

Filiologia: a criticofilia cosmoética; a questionofilia; a prioritariofilia; a pacienciofilia;  

a pacifismofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a revisiofilia; a subalternofilia patológica. 

Fobiologia: a esquivança dos protagonismos na liderofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA) levando a dependências liderológi-

cas nocivas; a síndrome da mediocrização autexistencial; a síndrome da autovitimização; a sín-

drome da autossubestimação consciencial; a síndrome de burnout. 

Maniologia: a idolomania; a mania de competir; a mania de agradar; a mania de seguir 

ordens sem pensar; a mania da perseguição; a mania da queixa improdutiva. 

Mitologia: o mito da infalibilidade dos líderes; o mito de o liderado ser reflexo do líder; 

o mito da submissão ao líder; o mito de ou alguém guia, ou é guiado. 

Holotecologia: a lideroteca; a sociologicoteca; a temperamentoteca; a autocriticoteca. 

Interdisciplinologia: a Liderologia; a Parassociologia; a Comunicologia; a Mentalsoma-

tologia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Ortoconviviologia; a Cosmoeticologia;  

a Adaptaciologia; a Maxiproexologia; a Paradiplomaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin versátil; a minipeça lúcida; a personalidade omnicrítica; a pessoa 

ponderada; a conscin não subjugável. 

 

Masculinologia: o liderado autoconsciente; o autolíder evolutivo; o interassistente racio-

nal; o comunicólogo; o autodecisor; o conviviólogo lúcido; o amparador intrafísico; o politólogo; 

o liderólogo; o tenepessista; o maxiproexista; o teleguiado autocrítico; o psicógrafo; o guia extra-

físico amaurótico; o sequaz acrítico. 

 

Femininologia: a liderada autoconsciente; a autolíder evolutiva; a interassistente racio-

nal; a comunicóloga; a autodecisora; a convivióloga lúcida; a amparadora intrafísica; a politóloga; 

a lideróloga; a tenepessista; a maxiproexista; a teleguiada autocrítica; a psicógrafa; a guia extrafí-

sica amaurótica; a sequaz acrítica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens coparticipans; o Homo sapiens omniperquisitor; o Ho-

mo sapiens adaptatus; o Homo sapiens parapoliticus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sa-

piens democraticus; o Homo sapiens lider; o Homo sapiens laboriosus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: liderado autoconsciente jejuno = a conscin, homem ou mulher, na condi-

ção de passividade ativa durante as práticas diárias da tenepes; liderado autoconsciente avançado 

= a consciência vivenciando o patamar evolutivo do teleguiamento autocrítico. 

 

Culturologia: a queda da cultura do manda quem pode, obedece quem tem juízo; a cul-

tura descentralizadora do empowerment; a multiculturalidade nas convivências em grupo; a cul-

tura da questionabilidade; a cultura do debate útil; a cultura do comprometimento grupocármi-

co; a cultura do bom humor; a cultura da Autoliderologia. 
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VI.  Acabativa 

 
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com o liderado autoconsciente, indicados para a expansão das 
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Ajuizamento  pessoal:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Antidoutrinação:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

04.  Antropolatria:  Somatologia;  Nosográfico. 

05.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Consciência  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

07.  Contradança  evolutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

08.  Convivialidade  libertadora:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Crescendo  subjugação–concessão  cosmoética:  Autodiscernimentologia;  Home-
ostático. 

10.  Divisão  do  trabalho:  Experimentologia;  Neutro. 

11.  Fundamentos  da  Conviviologia:  Holoconviviologia;  Neutro. 

12.  Liderança  compartilhada:  Liderologia;  Neutro. 

13.  Liderança  pessoal:  Liderologia;  Neutro. 

14.  Papel  de  vítima:  Conviviologia;  Nosográfico. 

15.  Somatório  de  esforços:  Maxiproexologia;  Neutro. 

 

ATRAVÉS  DAS  VIVÊNCIAS  EVOLUTIVAS  GRUPAIS,  TODA  

CONSCIÊNCIA  É,  SIMULTANEAMENTE, LÍDER  E  LIDERADA.  
TAL  DIMORFISMO  PROPICIA  VALIOSÍSSIMO  APRENDIZADO  

QUANTO  À  ORTOCONVIVIALIDADE  E  À  PARADIPLOMACIA. 
 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, convive sadiamente com incessante alternância 

de papéis no trajeto da maxiproéxis? Compreende o caráter secundário de rotulações, qual líder 
ou liderado, frente à megapriorização do completismo existencial? 
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nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 63, 105, 236 e 237. 

7.  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 405. 

 

M. P. C. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

13988 

L I D E R A N Ç A    C O M P A R T I L H A D A  
( L I D E R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A liderança compartilhada é a qualidade, condição ou caráter do comando, 

administração ou gerenciamento de determinado empreendimento efetivado por grupo de cons-

ciências comparticipando no mesmo holopensene e objetivo grupal a partir das especialidades  

e especificidades pessoais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo líder vem do idioma Inglês, leader, “algo ou alguém que guia, 

conduz”. As palavras líder e liderança surgiram no Século XX. O prefixo com procede do idioma 

Latim, cum, “com”. O vocábulo partilha deriva igualmente do idioma Latim, particula, “parte pe-

quena”  de pars, “parte; quinhão; porção; região; pa s; partido; facção; papel (que alguém repre-

senta); of cio; dever; liç es aprendidas de cor; as partes genitais”. Apareceu no Século XII. 

Sinonimologia: 1.  Comando compartilhado. 2.  Administração compartilhada. 

Neologia. As duas expressões compostas liderança compartilhada primária e liderança 

compartilhada avançada são neologismos técnicos da Liderologia. 

Antonimologia: 1.  Liderança autoritária. 2.  Ausência de liderança. 3.  Anarquia. 4.  Ex-

perimento grupal desagregador. 

Estrangeirismologia: o good boss; o mentoring; o knowledge sharing; o group work. 

Atributologia: o predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da liderança comparticipativa interassistencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Conviviologia; os harmonopensenes; a harmo-

nopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a autopenseniza-

ção focada nos propósitos pretendidos por múltiplas consciências; a manifestação pensênica equi-

librada da liderança cosmoética; o holopensene da liderança; o sustentáculo holopensênico da or-

toliderança ou da patoliderança; a busca do holopensene grupal da assistência sem retorno; a ex-

plicitação do holopensene do grupo evolutivo; a interferência grupal na clareza autopensênica;  

a afinidade pensênica na interação interconsciencial; a ficha evolutiva dos líderes afinizados com 

o holopensene assistencial; a renovação holopensênica pessoal, grupal, ambiental e planetária por 

meio da liderança compartilhada cosmoética. 

 

Fatologia: a liderança compartilhada; a liderança multidimensional; a cosmovisão na li-

derança compartilhada; a disposição interassistencial; a persistência na realização das tarefas inte-

rassistenciais; a superação da crise de egocentrismo; a coragem no enfrentamento das adversida-

des; as ações embasadas na Cosmoética; o limite cosmoético na interlocução; a automotivação in-

terassistencial; a interconfiança na equipe; a compreensão da realidade das consciências; o despo-

jamento; a comunicabilidade; a análise autocrítica; a visão traforista; o trabalho fundamentado na 

cooperação grupal; a superação da competição; a relação ganha-ganha; a mediação da administra-

ção e solução de conflitos; o exemplarismo do líder; a retribuição dos aportes e bens evolutivos 

recebidos na existência humana; o ato de saber receber e o ato de saber doar; o ato de saber per-

der; a infiltração cosmoética; o revezamento no exercício da liderança; o traquejo social; a lide-

rança como megatrafor da conscin; a facilidade para abrir as portas em prol da assistência; a ma-

turidade na liderança grupocármica; o autodiscernimento na realização das tarefas interassistenci-

ais; a teática da tares; a aglutinação de trafores na formação de equipes; o papel da liderança dis-

tribuído entre vários atores representado pela coesão grupal; a responsabilidade cosmoética;  

o sustentáculo da harmonia perante as pressões adversas do trabalho coletivo; o epicentrismo 
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consciencial; a reciclagem pessoal produzindo reciclagens grupais; a autodisponibilidade interas-

sistencial; a coragem consciencial dinamizando oportunidades interassistenciais; a maturidade da 

liderança compartilhada; o encadeamento de trafores. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a rotina útil do 

mapeamento das sinaléticas parapsíquicas; a atuação em rede da liderança multidimensional;  

o desassédio interconsciencial; a comunicabilidade multidimensional; as pararrealidades; o extra-

polacionismo parapsíquico evolutivo; a ficha evolutiva pessoal (FEP); a autodesassedialidade; as 

tarefas da reurbex; a intermediação entre equipin e equipex; a tenepes 24 horas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo liderança compartilhada–compartilhamento multidimen-

sional; o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo do grupo evolutivo; o sinergismo líderes-lide-

rados. 

Principiologia: o princípio de ir até as últimas consequências cosmoéticas; o princípio 

da recepção assistencial; o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio do 

revezamento de líderes a partir das especialidades pessoais; o princípio da liderança distributiva 

assistencial. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) orientando e comparticipando o ho-

lopensene grupal. 

Teoriologia: a heteravaliação do nível do comprometimento interconsciencial da teoria 

das interprisões grupocármicas; a necessidade da compreensão da teoria do duplismo evolutivo; 

a teática da autorresponsabilidade interconsciencial despertada no convívio interpares; a teática 

da Debatologia Cosmoética; a teática sadia da criticidade interasssitencial. 

Tecnologia: as técnicas autoinvestigativas revelando o estilo pessoal de liderança;  

a técnica da autoliderança evolutiva enquanto condição básica à prática do epicentrismo consci-

encial; as técnicas de manutenção do megafoco evolutivo pessoal e grupal; as técnicas de mobili-

zação básica das energias (MBE); as técnicas de rapport interconsciencial. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico da Dinâmica Interassistencial da 

Paracirurgia da Ectolab; o voluntariado conscienciológico das Instituições Conscienciocêntricas 

(ICs); o voluntariado conscienciológico no Espaço Bioenergologia da Ectolab. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório 

conscienciológico grupal Acoplamentarium; o labcon do trabalho na área de saúde. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito da força presencial de cada conscin na liderança compartilhada in-

terdimensional; o efeito da ortopensenidade do líder na sustentação dos trabalhos em equipe;  

o efeito de ser liderado por equipe extrafísica de amparadores técnicos; o efeito do exercício de 

liderança conjunta assertiva; o efeito harmonizador interconsciencial da convergência dos autes-

forços em metas compartilhadas; o efeito harmonizador interconsciencial do megafoco evolutivo 

de cada especificidade; o efeito aglutinador do amparo de função na tarefa realizada. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses relativas à interassistencialidade a partir 

da ação da liderança compartilhada; a renovação sináptica no desenvolvimento da liderança 

compartilhada sadia. 

Ciclologia: o ciclo circunstancial líderes-liderados; o ciclo hora de observar–hora de li-

derar–hora de coatuar. 

Enumerologia: a liderança compartilhada cosmoética; a liderança compartilhada inte-

rassistencial; a liderança compartilhada harmoniosa; a liderança compartilhada multidimensio-

nal; a liderança compartilhada maxiproexológica; a liderança compartilhada cosmovisiológica;  

a liderança compartilhada produtiva. 

Binomiologia: o binômio liderança autocrata–liderança democrática; o binômio empa-

tia–vínculo interconsciencial potencializando a liderança interdimensional; o binômio invexoge-

ração–liderança multidimensional; o binômio liderança cosmoética–amparabilidade; o binômio 
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liderança intraconsciencial–liderança interconsciencial; o binômio liderança tridotada–exem-

plarismo evolutivo; o binômio protagonismo-liderança; o binômio submissão-liderança. 

Interaciologia: a interação liderança-assistencialidade; a interação liderança comparti-

lhada–autonomia evolutiva pessoal; a interação autoliderança-heteroliderança; a interação lide-

rança fraterna–grupalidade pacificadora; a interação liderança compartilhada–resultados po-

tencializados; a interação ortexemplificação–liderança cosmoética. 

Crescendologia: o crescendo foco no problema–foco na solução; o crescendo liderança 

humana–liderança multidimensional; o crescendo liderança intrafísica–liderança multidimensio-

nal; o crescendo liderança–orientação administrativa integrada. 

Trinomiologia: o trinômio ação-desenvolvimento-resultados; o trinômio especificidade 

pessoal–holopensene grupal–interassistência multidimensional; o trinômio conhecimento-com-

portamento-exemplificação. 

Polinomiologia: o polinômio democrático todos pensam–todos analisam–todos deci-

dem–todos fazem. 

Antagonismologia: o antagonismo liderança dissonante / liderança ressonante; o anta-

gonismo liderança psicossomática / liderança mentalsomática; o antagonismo liderança evoluti-

va / liderança espúria. 

Crescendologia: o crescendo ilha assistencial–arquipélago de interassistências. 

Politicologia: a política da convivialidade sadia; as parapolíticas assistenciais. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei da afinidade evolutiva; a lei da interassistencialidade. 

Filiologia: a sociofilia; a assistenciofilia; a conscienciofilia; a energofilia; a comunicofi-

lia; a neofilia; a parapsicofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a xenofobia. 

Sindromologia: a atenção quanto à síndrome da mediocridade proexológica; a síndro-

me da dominação. 

Holotecologia: a consciencioteca; a epicentroteca; a despertoteca; a proexoteca; a para-

percepcioteca; a assistencioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Liderologia; a Epicentrismologia; a Mentalsomatologia; a Inte-

rassistenciologia; a Desassediologia; a Despertologia; a Tenepessologia; a Parapercepciologia;  

a Energossomatologia; a Grupocarmologia; a Ofiexologia; a Maxiproexologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin líder. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista conscien-

cial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;  

o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossôma-

ta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lú-

cido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor conscien-

te; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista conscien-

cial; 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 exis-

tencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; 

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens lider; o Homo sapiens agglutinator; o Homo sapiens in-

trarticulator; o Homo sapiens diplomaticus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens 

gruppalis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens 

intermediator; o Homo sapiens perdonator; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens 

comparticipans; o Homo sapiens paradiplomata; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo 

sapiens parapoliticologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: liderança compartilhada primária = a da equipe gestora de Instituição 

Conscienciocêntrica; liderança compartilhada avançada = a dos Serenões gerindo o maximeca-

nismo evolutivo. 

 

Culturologia: a cultura da liderança consciencial cosmoética; a cultura do gerencia-

mento de pessoas; a cultura da humanização nas relações. 

 

Liderologia. Os costumes dos líderes influem poderosamente os liderados, em todos os 

setores das atividades humanas e linhas de conhecimento. 

 

Caracterologia. Pela abordagem da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem 

alfabética, 14 características, condições, atributos ou trafores do perfil da conscin no exercício da 

liderança compartilhada: 

01. Aglutinação interconsciencial: a faculdade de unir e integrar pessoas distintas para 

consecução da maxiproéxis. 

02. Articulação: a capacidade de articular e possibilitar o estabelecimento de contatos  

e combinações entre personalidades, organizações, realidades e pararrealidades. 

03. Autoconscientização multidimensional: a lucidez quanto à multidimensionalidade; 

a condição da projetabilidade lúcida. 

04. Autodeterminação: a habilidade de determinar, decidir, deliberar, prescrever, resol-

ver, afirmar e definir alguma ação pessoal; o empenho na consecução da proéxis grupal. 

05. Autodisposição: a autodisponibilidade, a prontidão e o desimpedimento na realiza-

ção de atividades interassistenciais. 

06. Autotaquirritmologia: a elaboração de pensamento rápido; o raciocínio veloz. 

07. Cosmoética: a preponderância da moral cósmica nos autodesempenhos gerais. 

08. Desassédio: a desenvoltura argumentativa, fruto da dedicação intelectual diuturna 

qualificando a auto e a heterodesassedialidade mentalsomática. 

09. Duplismo: o cultivo do interrelacionamento afetivo regular da dupla evolutiva 

(DE); o investimento inicial na policarmalidade. 

10. Empatia receptiva: a capacidade interassistencial de recepcionar, receber e atender 

com gentileza, simpatia, polidez, amabilidade e bom-tom às demandas conscienciais. 

11. Força presencial: o carisma; o olhar; a presença cosmoeticamente forte; a força 

moral; a autoridade cosmoética; a voz bem colocada; o conteúdo da fala. 

12. Gescon: a produtividade tarística diária criando campo energético e permitindo  

o atendimento a grupos de consciexes baratrosféricas. 

13. Intenção: a qualidade da intenção como fator determinante das ações das consciên-

cias em qualquer dimensão ou momento evolutivo. 

14. Retrocognição: as vivências retrocognitivas pessoais e grupais facilitadas pelo con-

tato mais profundo com assistidos, intra e extrafísicos, nos trabalhos de instalação de campo para-

terapêutico promovidos pela tenepes; as dinâmicas parapsíquicas; os atendimentos realizados no 

Espaço Bioenergologia da Ectolab. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a liderança compartilhada, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Amortização  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02. Autajuste  fino:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

03. Autoridade  feminina  cosmoética:  Ginossomatologia;  Homeostático. 

04. Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

05. Conscin  manipuladora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06. Epicentrismo  mentalsomático:  Epicentrismologia;  Homeostático. 

07. Escola  de  líderes  cosmoéticos:  Liderologia;  Homeostático. 

08. Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

09. Libertação  do  clã:  Grupocarmologia;  Neutro. 

10. Liderança  multidimensional:  Liderologia;  Homeostático. 

11. Liderança  pessoal:  Liderologia;  Neutro. 

12. Liderologia:  Politicologia;  Neutro. 

13. Ortoliderança  inata:  Liderologia;  Homeostático. 

14. Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15. Síndrome  da  dominação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  EXERCÍCIO  DA  LIDERANÇA  COMPARTILHADA  EXPRES-
SA  A  TRAJETÓRIA  DO  GRUPO  FOCADO  NO  ATENDIMEN-
TO  INTERASSISTENCIAL  PRIORITÁRIO  DENTRO  DO  MAXI-
PLANEJAMENTO  PROEXOLÓGICO  INDIVIDUAL  E  GRUPAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está pronto para exercer o papel assistencial den-

tro de liderança compartilhada? Já refletiu sobre essa situação? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Mansur, Phelipe; Autoliderança Cosmoética para a Evolução Consciencial; pref. Mario Oliveira; reviso-
res Caio Polizel; et al.; 248 p.; 30 caps.; 8 citações; 23 E-mails; 68 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 tabs.; 20 técnicas; 21 

websites; glos. 209 termos; 2 filmes; 99 refs.; 3 webgrafias; alf.; geo.; ono.; 21,5 x 14,5 cm; enc.; Associação Internacio-

nal Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 97, 195 e 196. 
2.  Maxwell, John C.; O Líder 360: Como Desenvolver seu Poder de Influência a partir de qualquer Ponto 

da Estrutura Corporativa (The 360° Leader: Developing your Influence from anywhwre in the Organization); revisoras 
Margarida Seltmann; Magda de Oliveira Carlos; & Clarisse de Athayde Costa Cintra; trad. Valéria Lamim Delgado Fer-

nandes; 332 p.; 6 seções; 1 citação; 3 diagramas; 64 enus.; 3 ilus.; 1 microbiografia; 6 tabs.; 1 website; 49 notas; 23,5  

x 13,5 cm; br.; 2ª Ed; Thomas Nelson Brasil; Rio de Janeiro, RJ; 2012; páginas 22, 23 e 65 a 70. 
3.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 996, 1.177, 1.178 e 1.424. 

4.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 

caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 mi-

crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenogra-
fias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 

74, 100, 231 a 325, 346 a 353, 384, 397, 440, 500, 501, 768 e 769. 
5.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação 
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 574, 644, 

645, 718, 719, 728, 729, 748, 751, 752, 858, 1.018 e 1.019. 

C. A. B. 
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L I D E R A N Ç A    C O S M O É T I C A  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A liderança cosmoética é a condição de direção, influência ou hegemonia 

exercida com lucidez pela conscin, homem ou mulher, detentora de força presencial, exemplaris-

mo teático e holosfera desassediante, ao realizar megaprojeto interassistencial tarístico, essencial 

à maxiproéxis grupal, orientando-se pela autoincorruptibilidade, prumo ortopensênico e aborda-

gens alicerçadas em princípios do Paradireito. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo líder vem do idioma Inglês, leader, “algo ou alguém que guia  con-

duz”. As palavras líder e liderança surgiram no Século XX. O vocábulo cosmos provém do idio-

ma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Apareceu em  56 . O segundo ele-

mento de composição cosmo deriva também do idioma Grego, kósmos. Surgiu no idioma Por-

tuguês, no Século XIX. A palavra ética procede do idioma Latim, ethica, “ética; moral natural; 

parte da Filosofia aplicada   moral”  e este do idioma Grego, éthikós. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Direção cosmoética. 2.  Governo cosmoético. 3.  Comando cosmoéti-

co. 4.  Gestão cosmoética. 5.  Autoridade cosmoética. 6.  Poder cosmoético. 7.  Regência cosmo-

ética. 

Neologia. As 4 expressões compostas liderança cosmoética, miniliderança cosmoética, 

maxiliderança cosmoética e megaliderança cosmoética são neologismos técnicos da Cosmoeti-

cologia. 

Antonimologia: 1.  Liderança anticosmoética. 2.  Liderança baratrosférica. 3.  Heterono-

mia anticosmoética. 4.  Governo antievolutivo. 5.  Ditadura. 6.  Megassédio interconsciencial. 

Estrangeirismologia: o locus of control predominantemente interno; o resgate de cons-

ciex na baratrosfera coroando o début na liderança interassistencial; os valores relacionados ao 

encurtamento do power distance; a atenção aos faultlines do grupo; o cultivo da preference for 

teamwork; o método SMART de fixação de metas; o empenho na reforma do status quo doentio;  

o Panama Papers revelando a manipulação antiética preponderante nas lideranças da Terra; o va-

lioso ensinamento presente no Hsiao Ch'u; o turning point da liderança cosmoética. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à vivência da Megafraternologia. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autodiscer-

nimento qualifica liderança. Liderança / abnegação, complementam-se. Liderar: conciliar inte-

rassistencialmente. Liderar: confluir trafores. 

Citaciologia. Seguem 3 citações contributivas ao tema: – A função da liderança é produ-

zir mais líderes, porém não mais seguidores (Ralph Nader 1934–). Ao olhar para o próximo sécu-

lo, os líderes serão aqueles que capacitam os outros (Bill Gates 1955–). Líderes centrados em 

princípios são homens e mulheres de car ter que trabalham competentemente “em fazendas” 

com “semente e solo” com base em princípios naturais e fundam esses princípios no centro de 

suas vidas, no centro de suas relações com os outros, no centro de seus acordos e contratos, nos 

seus processos de gestão e nas suas declarações de missão (Stephen Covey 1932–2012). 

Proverbiologia: o dito em terra de cegos, quem tem um olho é rei firmando o comando 

do líder; o fim do se queres conhecer o vilão, põe-lhe uma vara na mão; a vivência do princípio  

a honestidade é a melhor política; a teática de a união faz a força. 

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas em ordem alfabética e classificadas em  

3 subtítulos: 

1.  “Líder. A melhor decisão do líder é a confluência de esforços e de consciências em 

prol da evolução de todos”. “Na liderança, o caráter e a exemplificação cosmoética do líder são 

superiores ao poder de sua autoridade”. 
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2.  “Liderança. A empatia que existia no passado faz com que, ao haver a aproximação 

da consciência líder interassistencial, despertem-se as sensações latentes na consciex assistível, 

quais brasas acesas debaixo das cinzas, através da presença evolutiva e identificável, permitindo 

a interlocução fraterna”. 

3.  “Liderar. Liderar é saber conciliar interassistencialmente as consciências poliédri-

cas, multifacetadas e polivalentes, nas estruturas das equipins e equipexes”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoeticologia; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopen-

senidade; o melhoramento do holopensene do grupo como consequência da convivialidade frater-

na e assistencial, de maneira equitativa, do líder com os liderados; o materpensene e o megatrafor 

do líder cosmoético; os lucidopensenes do líder cosmoético moldando neolideranças despertas;  

a holopensenidade assistencial predispondo à conexão com as Centrais Extrafísicas (CEs). 

 

Fatologia: a liderança cosmoética; a autoliderança cosmoética; o desapego e refutação 

ao poder deletério, oriundo da aristocratização; a defesa do fim do político profissional; o desem-

penho de cargo público sem remuneração; a condição de líder cosmoético na contramão das ver-

dades absolutas estabelecidas, seguindo o caminho da Paraetologia Ortopens nica; o ato de “abrir 

mão” do egão em prol do grupo; a assunção dos erros, sem utilizar mecanismos de defesa do ego 

(MDEs); a evitação da utilização antiética de “milagres” na captação de fiéis; a recusa   promo-

ção de guerras por interesses econômicos; a negação à corrupção passível de afetar a qualidade de 

vida da população; a objeção à corrupção impactante na democracia; a renúncia à liderança antié-

tica e respectivas consequências; o repúdio à falta de transparência; a rejeição às fraudes contá-

beis; a diferença entre ouvir e escutar; a prática de pensar sobre o mal, mas sem pensar mal; a li-

ção de Mozi sobre a necessidade de padrões; a priorização dos interesses do grupo; a assistência 

mútua e fraterna entre líder e grupo; a avaliação das características “não observáveis” dos mem-

bros do grupo; a inevitável descoberta da tenepes; a conciliação da proéxis pessoal com a proéxis 

grupal; o descortinamento da maxiproéxis grupal; a vontade inabalável e a intencionalidade reta 

do líder cosmoético; a automotivação consciencial hábil à consumação dos nobres objetivos da 

maxiproéxis grupal; a ajuda na lucidez da proéxis pessoal; a atuação do líder cosmoético condu-

zindo o liderado ao completismo existencial; o grau de impertubabilidade do líder demonstrando 

o nível de liderança cosmoética; as habilidades de organização, estruturação e gestão do líder in-

duzindo a bons resultados; a interdependência entre líder e liderados; o emprego de expectativas 

racionais; o absenteísmo de crenças em certezas absolutas; a desconstrução da figura do “bonzi-

nho”; a incorruptibilidade marcante; a superação da arrogância; o bom humor contagiante; o aco-

lhimento inesquecível; a acalmia verdadeira; o esmero com o autestilo e a forma de comportar-se; 

a autorganização beirando a obsessão; a distribuição de pequenos mimos; a gratidão expressa nos 

pequenos gestos; as estratégias de compartilhamento de informações, aprendizado e soluções de 

conflito; as habilidades e competências da comunicação construtiva ajudando na compreensão das 

questões, emoções e necessidades embasadoras dos desejos de julgamento e castigo nos conflitos; 

a atuação conjunta do líder e dos liderados na condição de minipeça do Maximecanismo Multidi-

mensional Interassistencial; a remissão de interprisão grupocármica; o compromisso com a reur-

bex e com o Estado Mundial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o cuidado holosso-

mático; a potência energética do líder cosmoético; o domínio da mobilização de energias; a força 

presencial desassediadora, exaladora de credibilidade e confiança; a passividade lúcida; a perma-

nente atenção ao extrafísico; o trabalho assistencial do líder evoluído, realizado em conjunto com 

a equipex; a assistência de destino, prestada por amparadores extrafísicos de função, aos líderes 

empenhados com a reurbex e renovação pensênica de ambientes doentios; a assistência prestada  

a consciex presente na psicosfera; o encaminhamento de consciex dessomada; o desempenho da 
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paradiplomacia assistencial; o desenvolvimento do parapsiquismo com base na intelectualidade;  

a liderança cosmoética, multidimensional, proporcionando ascensão a novos patamares evoluti-

vos; a memorização de eventos extrafísicos; as retrocognições descortinando erros e acertos co-

metidos ao desempenhar liderança em vidas passadas; a autocoerência com os princípios basilares 

à consecução da autoproéxis exaustivamente planejada no Curso Intermissivo (CI); os estudos so-

bre liderança cosmoética realizados no Curso Intermissivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo eloquência-desenvoltura na comunicação assertiva; o si-

nergismo liderança cosmoética–alteridade evolutiva; o sinergismo Curso Intermissivo–liderança 

cosmoética; a expansão do sinergismo lucidez-discernimento; a percepção do sinergismo do gru-

po evolutivo; o sinergismo autodesassédio-heterodesassédio; o sinergismo autoridade cognitiva– 

–autoridade vivencial–autoridade cosmoética; o sinergismo código pessoal de Cosmoética 

(CPC)–código grupal de Cosmoética (CGC). 

Principiologia: o princípio da responsabilidade universal; a vivência do princípio evo-

lutivo “quem aprende deve ensinar”; o princípio da evolução em grupo; a vivência grupal do 

princípio da descrença (PD) proporcionando clima tarístico; a vivência dos princípios do Estado 

Mundial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética fundamentando a liderança; o código 

grupal de Cosmoética. 

Teoriologia: a teoria da evolução pessoal por meio da liderança cosmoética; a amorti-

zação dos endividamentos pela teoria das interprisões grupocármicas; a teoria (1%) e a vivência 

(99%) da realização evolutiva; a teoria da Conviviologia Evolutiva. 

Tecnologia: a técnica da comunicação não violenta (CNV); a técnica mindfulness;  

a técnica da assistência tarística; a técnica da tenepes auxiliando no desassédio do grupo evoluti-

vo; a técnica da democracia direta. 

Voluntariologia: o esforço do voluntariado tarístico para a minimização das ilusões 

conscienciais; o voluntariado em todas as instituições qualificadoras da vida na Terra; o frater-

nismo do voluntariado conscienciológico; o paravoluntário das comunexes assistenciais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Automentalso-

matologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoética; 

o Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: o efeito do desapego ao poder; a confluência dos efeitos interassistenciais; 

o efeito assistencial da projeção lúcida; o efeito autodesassediador do exercício do Paradireito; 

o efeito cosmoético da autodoação; o efeito da construção da confiança no comportamento do 

grupo; o efeito da estruturação da metas na eficiência da equipe; o efeito das amizades evolu-

tivas. 

Neossinapsologia: o desenvolvimento de neossinapses evolutivas; a formação gradativa 

de neossinapses universalistas, megafraternas e cosmoéticas; as neossinapses adquiridas com  

a melhoria da autestima; as neossinapses adquiridas pelo hábito de pensenizar com retidão. 

Ciclologia: o ciclo Cosmoética-Democracia-Universalismo; o ciclo da evolução mental-

somática; o ciclo autolucidez intrafísica–autolucidez extrafísica; o ciclo das remissões autevolu-

tivas; o ciclo de aquisição de neotrafores; o ciclo das neoverpons; o ciclo compléxis-euforin-eu-

forex. 

Enumerologia: a liderança acolhedora; a liderança traforista; a liderança mentalsomáti-

ca; a liderança multidimensional; a liderança conscienciológica; a liderança do desperto; a lide-

rança do Serenão. 

Binomiologia: o binômio Direito-Paradireito; a vivência do binômio admiração-discor-

dância; o binômio anonimato intrafísico–megaliderança extrafísica; a teática do binômio bom 

humor–desassédio; o correto emprego do binômio tacon-tares. 
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Interaciologia: a interação autocosmoética-autoimperdoamento; a interação autocos-

moética-heteroperdoamento; a interação autogoverno-autoconfiança-autossegurança-autestima; 

a interação autonomia consciencial–interdependência grupal. 

Crescendologia: o crescendo comunicação dominadora–comunicação entre iguais;  

o crescendo liderança anticosmoética–liderança cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio epicon-desperto-semiconsciex; o trinômio abertismo-trans-

parência-democracia; o trinômio anticompetição–anticonflito–convivência pacífica; o trinômio 

antidireito–interprisão grupocármica–recomposição; a superação do trinômio autassédio-hete-

rassédio-interprisão; o trinômio autolucidez-autodiscernimento-autocosmoética. 

Polinomiologia: o polinômio liderança multidimensional–exemplarismo cosmoético–au-

todomínio consciencial–verbação interassistencial; o polinômio vontade-automotivação-discipli-

na-continuísmo favorecendo as ações do líder cosmoético. 

Antagonismologia: o antagonismo liderança anticosmoética / liderança cosmoética;  

o antagonismo interprisão grupocármica / acerto grupal; o antagonismo obra belicista / mega-

gescon; o antagonismo subcérebro / cérebro; o antagonismo abordagem trafarista / abordagem 

traforista; o antagonismo absorver / distribuir; o antagonismo paúra / ousadia; o antagonismo 

monovisão / cosmovisão. 

Paradoxologia: o paradoxo de o líder cosmoético preparar os liderados para assumi-

rem o lugar por ele ocupado; o paradoxo de as retrocognições demonstrarem trafores e méritos 

do líder, mas trazerem à baila necessidade de recins para conquista da liderança cosmoética;  

o paradoxo de a ausência do medo de fracassar poder esconder a percepção das incapacidades; 

o paradoxo de haver necessidade de servir para se atingir a liderança cosmoética. 

Politicologia: a cosmocracia fulcrada na democracia real buscada pelas conscins libertá-

rias, movidas pelo abertismo consciencial, a fim de instalar o Estado Mundial na Terra. 

Legislogia: as leis da Paradireitologia pautando o comportamento do líder cosmoético; 

a lei do maior esforço aplicada à compreensão do Cosmos; a lei do retorno dos investimentos 

evolutivos; as leis universalistas. 

Filiologia: a cosmovisiofilia; a assistenciofilia; a autodesassediofilia; a pacifismofilia;  

a autodeterminofilia; a sociofilia; a tenepessofilia. 

Fobiologia: a superação do medo do fracasso; a superação do medo da vergonha do fra-

casso; a superação do medo de não se achar capaz; a superação da decidofobia. 

Sindromologia: a anulação da síndrome do carneirismo; a eliminação da síndrome do 

ostracismo; a autocura da síndrome da insegurança; a cura da síndrome da autovitimização. 

Maniologia: a sobrelevação da mania do apego ao poder temporal; a eliminação de ma-

nias estagnadoras da autevolução; a erradicação da mitomania; a superação da gurumania. 

Mitologia: a consciência desmitificadora; a desconstrução dos mitos religiosos; o des-

carte do mito de Zeus. 

Holotecologia: a proexoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a eticoteca; a grupocar-

moteca; a invexoteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Liderologia; a Evoluciologia; a Assistencio-

logia; a Epicentrismologia; a Lucidologia; a Grupocarmologia; a Benignologia; a Conciliologia;  

a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin paradireitóloga; a consciex paradireitóloga; a consciência viven-

ciadora do Paradireito e do Paradever; a conscin cosmoética; a conscin lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a isca humana lúcida; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o chefe parceiro; o chefe antiético; o pesquisador antiético; o líder trai-

çoeiro; o líder covarde; o líder ganancioso; o chefe injusto; o chefe desorganizado; o chefe vaido-

so; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial;  

o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o co-
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municólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata;  

o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; 

o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existen-

cial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisa-

dor; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de 

obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a chefe parceira; a chefe antiética; a pesquisadora antiética; a líder trai-

çoeira; a líder covarde; a líder gananciosa; a chefe injusta; a chefe desorganizada; a chefe vaidosa; 

a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;  

a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a co-

municóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;  

a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; 

a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora exis-

tencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesqui-

sadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens leader; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens 

globalis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens politi-

cus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens epicentricus;  

o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens paradireitologus;  

o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniliderança cosmoética = a exercida por neófito em empreendimento 

tarístico grupal; maxiliderança cosmoética = a exercida por veterano em empreendimento tarístico 

concernente à maxiproéxis grupal; megaliderança cosmoética = a atuação de Serenão ou Consci-

ex Livre (CL) em megaprojeto, objetivando a inserção de neorrealidades avançadas do Cosmos 

no Planeta. 

 

Culturologia: a cultura da autonomia cosmoética; a cultura da convivialidade evoluti-

va; a cultura da criticidade; a cultura da inteligência evolutiva (IE); a cultura da fraternidade;  

a cultura da intercooperação; a cultura da profilaxia da violência. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 10 megatrafores do perfil da conscin com liderança cosmoética dentro das avaliações do 

livro Conscienciograma: 

01.  Conscin antidispersiva: usa cosmoeticamente o imediatismo do “aqui e agora” 

multidimensional, objetivando obter o compléxis, a autevolução e a holomaturidade; age com au-

tocompetência evolutiva, autodesempenhos criativos e autorganização técnica na produção das 

projeções conscienciais lúcidas e contínuas; atua com a força do caráter nas decisões no atual es-

tágio intrafísico da evolução contínua da consciência. 

02.  Conscin cidadã: serve-se cosmoeticamente dos direitos e dos deveres na vida hu-

mana; qualifica-se pela antiofensividade interconsciencial, sem acumpliciamentos anticosmoéti-

cos na defesa dos direitos justos e legítimos em contraposição às renúncias pessoais não dema-

gógicas. 

03.  Conscin condutora: faz uso cosmoético da liderança lúcida na vida intrafísica; mo-

ve-se por código de conduta cosmoética nos empenhos pela autevolução, com autoridade e holo-

maturidade dentro do grupocarma. 

04.  Conscin contemporânea: vive período evolutivo desperto, ajustado e multiproduti-

vo; compromete-se com a atualização lúcida do próprio ciclo multiexistencial, convivendo cos-
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moeticamente com as outras conscins e com as consciexes contemporâneas, aproveitando a resso-

ma nova, as retrocognições, o momento vivido e os prazos da atual proéxis, e empregando, de 

modo autoconsciente e com predomínio da serenidade, as possibilidades oferecidas na época, 

ambiente e recursos, na busca da holomaturidade evoluída. 

05.  Conscin epicon: sustenta com lucidez e positividade a liderança multidimensional 

na intermissão pré-somática; apresenta poder de aglutinação multidimensional, atuando com ho-

lopensene retificador no exercício das atividades profissionais e assistenciais, autêntico agente 

humano de renovações conscienciais na Socin e Sociexes Paratroposféricas. 

06.  Conscin incorruptível: desenvolve cosmoeticamente a incorrupção consciencial na 

proéxis; cidadão (ou cidadã) de conduta autenticamente democrática na política evolutiva, optante 

pelo Universalismo em detrimento às ideologias sectárias, contribuindo com discernimento na in-

teração multidimensional Humanidade–Para-Humanidade. 

07.  Conscin mobilizadora: emprega cosmoeticamente a mobilização evolutiva das 

conscins e consciexes; instaladora de escola evolutiva, epicentra tares grupocármica e policármica 

para qualificar os companheiros multiexistenciais nas renovações profícuas necessárias à condi-

ção de aprendizes lúcidos da megafraternidade. 

08.  Conscin perdoadora: patrocina cosmoeticamente as recomposições existenciais 

dignas ao longo da existência; acolhedora, lúcida às heterocríticas, emprega de modo autoconsci-

ente a retratabilidade, sobrepairando às imaturidades das outras consciências nos conflitos inter-

conscienciais promovendo ajustamentos cosmoéticos inteligentes. 

09.  Conscin produtiva: utiliza cosmoeticamente os frutos dos trabalhos da mentalso-

mática; personalidade humana esforçada em despender feitos pessoais maduros, realiza tares evo-

luídas e produz megagestações conscienciais visando obter empenhos evolutivos contribuidores 

com a melhoria do Planeta. 

10.  Conscin universalista: emprega adequadamente o ambiente dentro da Espaçonave 

Terra; facilitadora do entendimento mais amplo entre as conscins e consciexes, favorece a home-

ostase social do próprio grupo, promovendo influxos pessoais de renovação ante as oposições dos 

holopensenes patogênicos. 

 

Lucidologia. Sob a ótica da Grupocarmologia, é possível atuar na liderança cosmoética 

com lucidez em 11 aspectos, apresentados, a seguir, em ordem alfabética: 

01.  Convivialidade: incentivo ao trabalho em equipe. 

02.  Cosmoética nas decisões: escolha do melhor para o grupo. 

03.  Criatividade: utilização da diversidade de personalidades, habilidades e motivações 

dos componentes na criatividade do grupo. 

04.  Formação do grupo: processo de composição do grupo pelo líder. 

05.  Melhoria do temperamento: adaptação aos valores e objetivos do grupo gerando 

satisfação, compromisso, coesão e ganho de performance nos membros. 

06.  Minipeça: cultivo da apreensão da relevância de todos os membros para os objeti-

vos do grupo. 

07.  Mudança de costumes: alinhamento dos valores pessoais ultrapassados aos do 

grupo. 

08.  Mudança de patamar evolutivo: aumento no nível de congruência dos objetivos 

pessoais com a ética da organização e do líder. 

09.  Recepção: acolhimento realizado pelo líder. 

10.  Universalismo: atenção à formação de subgrupos com interesses egoicos. 

11.  Valores: escolha dos valores indispensáveis ao grupo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a liderança cosmoética, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agente  público  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

02.  Ambição  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Arrogância:  Parassociologia;  Nosográfico. 

04.  Assessor  jurídico  paradiplomata:  Paradiplomaciologia;  Homeostático. 

05.  Autodomínio  emocional  despertológico:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

06.  Autorganização  consciencial:  Autorganizaciologia;  Neutro. 

07.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Efeito  da  autodesperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

10.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Liderança  multidimensional:  Liderologia;  Homeostático. 

12.  Ortoliderança  inata:  Liderologia;  Homeostático. 

13.  Poder:  Politicologia;  Neutro. 

14.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Sursum  conscientia:  Reurbexologia;  Homeostático. 

 

O  USO  COSMOÉTICO  DA  LIDERANÇA  LÚCIDA  NA  VIDA  

INTRAFÍSICA  CONSTITUI-SE  MEGADESAFIO  EVOLUTIVO.  
COM  SABEDORIA  E  HARMONIA,  O  LÍDER  COSMOÉTICO  

CONDUZ  MULTIDÕES  AO  RUMO  DO  FLUXO  CÓSMICO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda deseja avidamente o acesso ao poder efê-

mero e à influência política baratrosférica ou já emprega cosmoeticamente a mobilização evoluti-

va das conscins e consciexes? Tem contribuido para a melhoria do exercício da autoridade 

cosmoética na Terra? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Niemeyer, Aline; Megapensenes Trivocabulares da Interassistencialidade; pref. Cristiane Ferraro; reviso-
res Laurentino Afonso; et al; 120 p.; 2 caps.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 E-mail; 20 refs.; 21 x 14 cm; br.; Associação In-

ternacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; página 27. 

2.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;  

1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 

glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 
132 a 151. 

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 lexi-cográficas; 

19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 975 a 978. 

 

H. E. 
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L I D E R A N Ç A    E M P R E E N D E D O R A  
( L I D E R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A liderança empreendedora é a atitude, posicionamento, capacidade, habi-

lidade, aptidão e competência de a conscin, homem ou mulher, tomar para si a responsabilidade 

sobre a iniciativa e consolidação de empreitada, projeto, plano ou tarefa de alcance coletivo, utili-

zando estilo pessoal e técnicas específicas para engajar outras consciências predispostas a neo-

avanços individuais e grupais.  

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo líder vem do idioma Inglês, leader, “algo ou alguém que conduz, 

guia”. As palavras líder e liderança surgiram no Século XIV. A palavra empreender procede do 

idioma Latim, imprehendo ou impraehendo, “tentar realizar alguma tarefa”. Apareceu no Século 

XVII. O vocábulo empreendimento surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Liderança realizadora. 02.  Liderança desencadeadora. 03.  Lideran-

ça geradora de empreendimentos. 04.  Liderança empreendedorística. 05.  Liderança pioneira. 

06.  Liderança motivadora. 07.  Liderança inovadora. 08.  Liderança transformadora. 09.  Gestão 

empreendedora. 10.  Administração empreendedora.  

Neologia. As 3 expressões compostas liderança empreendedora, liderança empreende-

dora evolutiva e liderança empreendedora antievolutiva são neologismos técnicos da Lidero-

logia. 

Antonimologia: 01.  Ausência de liderança. 02.  Liderança estagnadora. 03.  Liderança 

teórica. 04.  Liderança atrasada. 05.  Comando conservador. 06.  Liderança incoerente. 07.  Lide-

rança omissiva. 08.  Liderança funcional. 09.  Liderança retranquista. 10.  Liderança de função. 

Estrangeirismologia: a conscin assumindo o front; o pathfinder; a conscin outlier; 

o know-how do empreendedorismo; a transformação do status quo; o modus operandi da perfor-

mance grupal; o timing das prioridades individuais e grupais; o feeling do líder empreendedor; 

o zoom in e zoom out na alternância entre visão geral e específica do empreendimento; o rapport 

com a equipe; o continuum evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade das prioridades evolutivas grupais. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao assunto: – Lideran-

ça requer ação. Liderança requer inovação. Evolução: empreendimento grupal. Evoluir: liderar 

autempreendimento. 

Ortopensenologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Empreendedorismo. Depois de alcançar a condição evolutiva da desperticidade, to-

das as conscins se tornam empreendedoras, em função da interassistencialidade evolutiva”. 

2.  “Líder. A melhor decisão do líder é a confluência de esforços e de consciência em 

prol da evolução de todos”. 

3.  “Liderar. Liderar é saber conciliar interassistencialmente as consciências poliédri-

cas, multifacetadas e polivalentes, nas estruturas das equipins e equipexes”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da liderança empreendedora; o holopensene da Li-

derologia; o holopensene pessoal da Empreendedorismologia; o holopensene pessoal do autodis-

cernimento empreendedorístico; o holopensene pessoal da Voliciologia; a vontade forte o sufici-

ente a ponto de influenciar o holopensene grupal rumo a mudanças; o holopensene pessoal da li-

berdade; a interferência grupal na clareza autopensênica; a autopensenização da criatividade pro-

dutiva; a eficiência na associação de grupopensenes; a vivência de pensenizar grande; os cosmo-

pensenes; a cosmopensenidade; a evitação do holopensene competitivo; o holopensene pessoal da 
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Conviviologia; a autopensenização focada no propósito comum a múltiplas consciências; a expli-

citação do holopensene do grupo evolutivo; o holopensene pessoal catalítico da evolução; o holo-

pensene evolutivo grupocármico; a sustentação do holopensene de intercooperação grupal; o ma-

terpensene da Interassistenciologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os verponopensenes; a verponopen-

senidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopenseni-

dade; os lucidopensenes quanto ao empreendimento prioritário para o grupo evolutivo; os proexo-

pensenes; a proexopensenidade; o holopensene da maxiproéxis grupal. 

 

Fatologia: a liderança empreendedora; o empreendedorismo na atuação enquanto líder; 

os empreendimentos grupais; o arrastamento da exemplificação; o traforismo aplicado; o planeja-

mento do futuro a partir do momento presente e não do passado acumulado; a força presencial; 

o estado de prontidão; o autoposicionamento vanguardista; o trabalho pessoal; a experiência pes-

soal; o autodiscernimento; o autoconhecimento proporcionando autestima e autoconfiança; o fato 

de, a cada 100 brasileiros começando negócio próprio, 71 serem motivados pela oportunidade 

e não pela necessidade; as mulheres sendo maioria entre novos empreendedores no Brasil; o locus 

de controle interno; a abertura de novas empresas; a facilidade de adaptação à mudanças; a vivên-

cia da discordância e acordos entre líderes; a confiança mútua entre os membros da equipe; a pro-

moção constante de desafios; o taquipsiquismo; a autodisponibilidade; a eureca solucionando 

questão crítica para a coletividade; a visão de longo prazo; o trabalho fundamentado na coopera-

ção grupal; o desenvolvimento da autogestão; a representação do grupo pelo líder; o acesso pri-

vilegiado a informações; a motivação pessoal; a coragem no enfrentamento das adversidades; 

a comunicabilidade avançada; os trafares do líder superados por meio das reciclagens; o nível de 

priorização cosmoética; o senso de grupalidade dissolvendo o comando autoritário; a empatia do 

líder com os liderados ampliando o potencial assistencial; o empreendimento anticosmoético pe-

los fins ou pelos modos; a anomia empreendedora; o nível de apego ao poder e à autoimagem; 

a estratégia anticosmoética do medo e repreensão para gerar resultados na equipe; a escolha não 

prioritária desviando grupos inteiros de maneira irreversível; o medo gerando liderança empreen-

dedora centralizadora; o fato de a inocência não caber ao líder empreendedor; o apego do líder 

com o empreendimento; a quebra de paradigmas; a superação da competição; a mediação e solu-

ção de conflitos; a autopesquisa fundamental no processo de qualificação da liderança e empreen-

dedorismo; a busca da liderança autêntica; a autocoerência; a inteligência evolutiva (IE); a retri-

buição dos aportes evolutivos recebidos na existência humana; a escolha corajosa pelo pioneiris-

mo evolutivo; o protagonismo evolutivo; o foco nas prioridades evolutivas do grupo; a assunção 

de responsabilidade intermissiva; o preço do empreendimento evolutivo como saída da zona de 

conforto estagnadora; a glasnost na atuação do líder empreendedor; o fato de a liderança empre-

endedora lúcida poder anular o pensamento megalomaníaco; o autodiscernimento na realização 

das tarefas interassistenciais; os empreendimentos sociais; a frente de trabalho assistencial na 

África e em países em desenvolvimento; a criação de Instituições Conscienciocêntricas (ICs);  

a proéxis; a maxiproéxis grupal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a ectoplasmia utilizada como recurso do líder; a liderança multidi-

mensional; a interassistência multidimensional do líder; a identidade holobiográfica; o acopla-

mento energético necessário líder-liderado; o aproveitamento dos parafatos na compreensão do 

processo multidimensional da liderança; os episódios projetivos explicitando a condição da força 

presencial; o abertismo à captação das ideias e verpons extrafísicas; as inspirações extrafísicas pa-

ra o neoempreendimento; a manutenção cosmoética das defesas energéticas; a prática do auto  

e heterodesassédio nos empreendimentos grupais; a inspiração a consciexes intermissivistas; os 

empreendimentos evolutivos como solução de interprisões grupocármicas; a liderança e empreen-

dedorismo com base paragenética e holobiográfica; o entendimento das responsabilidades multi-

dimensionais de liderar; a capacidade de superação de pressões extrafísicas antagônicas ao em-

preendimento evolutivo; o amparo extrafísico ao líder cosmoético por equipex especializada; 
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o aqui-e-agora multidimensional; o papel do Curso Intermissivo (CI) na formação de líderes; os 

paraempreendimentos; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a utilização da tenepes e das projeções 

lúcidas (PLs) para interassistir os empreendimentos evolutivos; as precognições lúcidas anteci-

pando ações profiláticas a favor dos projetos evolutivos; a condição de minipeça autoconsciente 

do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o autorrevezamento multiexistencial;  

o exemplarismo da liderança empreendedora do evoluciólogo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo liderança-empreendedorismo; o sinergismo necessida-

des grupais–atitudes pessoais; o sinergismo volição-intenção-realização; o sinergismo do grupo 

evolutivo; o sinergismo liderança-resultados; o sinergismo background multiexistencial–autexpe-

riência atual; o sinergismo assertividade-transparência. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio ganha-ganha; 

o princípio da tares; o princípio da responsabilidade perante o trafor; o princípio da evolução 

grupal; o princípio de os fins não justificarem os meios; o princípio da adaptabilidade da consci-

ência; o princípio de os líderes formarem novos líderes. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à liderança empreendedo-

ra; o código grupal de Cosmoética (CGC) das equipes; o código de prioridades pessoais (CPP). 

Teoriologia: a teática da tares; a teoria dos Cursos Intermissivos; a teoria da grupocar-

malidade evolutiva; a teoria da inteligência evolutiva. 

Tecnologia: as técnicas pró-criatividade; a técnica dos mapas mentais; as técnicas da 

Metodologia Startup; as técnicas de desenvolvimento ágil; as técnicas de trabalho em grupo; 

a técnica das 50 vezes mais; a técnica da inversão existencial. 

Voluntariologia: o voluntário empreendedor. 

Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico da Autevoluciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Empreendedo-

rismologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito da criação de empreendimentos evolutivos; o efeito positivo do bom 

exemplo de liderança empreendedora; os efeitos danosos das falhas de comunicação interna na 

equipe; o efeito do desapego ao poder no líder. 

Neossinapsologia: as neossinapses causadas pela exposição e erros do líder; as neossi-

napses causadas pela escuta ativa de perfis diferentes de pessoas; as neossinapses necessárias 

para as mudanças e adaptações constantes no empreendimento; as neossinapses geradas pela 

ampliação do campo analítico do líder empreendedor. 

Ciclologia: o ciclo de crescimento dos patamares do empreendimento; o ciclo hipótese- 

-teste-pivotação na entrega do grupo; o ciclo aprender-aplicar; o ciclo causas-efeitos; o ciclo ide-

ativo de neoverpons; o ciclo fazer primeiro–falar depois; o ciclo confiar-checar-acompanhar- 

-monitorar; o ciclo de altos e baixos motivacionais. 

Enumerologia: as realizações pessoais; as realizações profissionais; as realizações gru-

pais; as realizações empresariais; as realizações interassistenciais; as realizações proexológicas; 

as realizações maxiproexológicas. 

Binomiologia: o binômio (dupla) líder-liderado; o binômio manutenção-expansão; o bi-

nômio necessidade-oportunidade; o binômio paciência-resiliência; o binômio planejamento-es-

tratégia; o binômio exemplarismo-expectativas; o binômio protagonismo-liderança. 

Interaciologia: a interação senso de urgência–ansiedade; a interação busca-gerencia-

mento de recursos para o empreendimento; a vivência da interação colaboração-engajamento da 

equipe; a interação empreendimentos-recins. 

Crescendologia: o crescendo idealista-empreendedor; o crescendo planejamento-reali-

zação.  



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14003 

Trinomiologia: o trinômio (trio) líderes–equipe–público-alvo; o trinômio iniciativas- 

-acabativas-consistência; o trinômio maturidade-responsabilidade-liderança; o trinômio autoli-

derança-liderança-empreendedorismo. 

Polinomiologia: o polinômio evolutivo megafoco-tecnologia-consistência-entrega- 

-aprendizado; o polinômio antievolutivo inércia-automimese-tradicionalismo-sedentarismo. 

Antagonismologia: o antagonismo estagnação / empreendedorismo; o antagonismo 

ideias / realizações; o antagonismo projeto próprio / projeto coletivo; o antagonismo prioridade 

de longo prazo / prioridade de curto prazo. 

Paradoxologia: o paradoxo do líder polivalente com megafoco; o paradoxo da vivência 

segura mediante risco inerente ao projeto; o paradoxo do especialista em visão generalista 

e cosmovisionária; o paradoxo do investimento no erro calculado enquanto estratégia evolutiva 

eficiente; o paradoxo da geração de crescimento rápido mais pela paciência e consistência se 

comparado ao senso de urgência; o paradoxo de ser firme com o tema mas suave com as pes-

soas; o paradoxo da consistência na mudança constante. 

Politicologia: a lucidocracia; a democracia; a meritocracia; a conviviocracia; a interas-

sistenciocracia; a proexocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei do retorno; as leis da sincronicidade. 

Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia; a criativo-

filia; a empreendedorismofilia; a teaticofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a fracassofobia; a sucessofobia; a proexofobia; a criticofobia; 

a economofobia; a raciocinofobia; o medo de não ser importante; o medo de não ser útil; o medo 

de não ser capaz; o medo de não ter valor pessoal; o medo de errar. 

Sindromologia: a síndrome do ostracismo após empreendimento de sucesso; a autossu-

peração da síndrome do impostor; a profilaxia da síndrome do super-homem; a síndrome do he-

rói; a síndrome da escassez; a autocura da síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a mania do perfeccionismo atrasando a ação empreendedora; a eliminação 

da riscomania. 

Mitologia: o mito da liderança enquanto dádiva pessoal; o mito do salvador da pátria; 

o mito da espera pelo momento perfeito de realizar algo; o mito da independência; o mito da fór-

mula para o empreendimento; o mito da sorte e do azar para o empreendimento; o mito de 

a ideia e a estratégia serem mais importantes se comparadas a quem as realiza; o mito de o líder 

ser o chefe; o mito de o líder ter todas as respostas; o mito de o consenso sempre ser o melhor 

caminho. 

Holotecologia: a lideroteca; a empreendedorismoteca; a proexoteca; a volicioteca; a co-

municoteca; a convivioteca; a epicentroteca. 

Interdisciplinologia: a Liderologia; a Empreendedorismologia; a Evoluciologia; a Con-

viviologia; a Assistenciologia; a Maxiproexologia; a Autoproexologia; a Grupocarmologia; a Au-

todiscernimentologia; a Intermissiologia; a Invexologia; a Voliciologia; a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin empreendedora; a conscin inovadora; o ser desperto; o ser inte-

rassistencial. 

 

Masculinologia: o autodecisor; o pioneiro; o profissional intraempreendedor; o líder em-

presarial; o voluntário empreendedor; o atacadista consciencial; o exemplarista; o intermissivista; 

o proexista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o completista; o fundador de Institui-

ção Conscienciocêntrica (IC); o pesquisador de neoverpons independente; o maxidissidente ideo-

lógico; o homem realizador; o maxiproexista; o conscienciólogo, o epicon lúcido; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a autodecisora; a pioneira; a profissional intraempreendedora; a líder 

empresarial; a voluntária empreendedora; a atacadista consciencial; a exemplarista; a intermissi-

vista; a proexista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a completista; a fundadora de 
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Instituição Conscienciocêntrica; a pesquisadora de neoverpons independente; a maxidissidente 

ideológica; a mulher realizadora; a maxiproexista; a consciencióloga, a epicon lúcida; a evolució-

loga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens leader; o Homo sapiens imprehensor; o Homo sapiens 

prioritarius; o Homo sapiens experimentor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens auto-

determinatus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutio-

logus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: liderança empreendedora evolutiva = aquela norteada por prioridades 

interassistenciais, evidenciando senso de grupalidade; liderança empreendedora antievolutiva 

= aquela pautada no egoísmo ou na anticosmoética, com heteromanipulação e relação comando- 

-submissão. 

 

Culturologia: a cultura empreendedora; a cultura da liderança interassistencial; a cul-

tura da inovação; a cultura proexológica; a cultura da humanização nas relações; a Multicultu-

rologia do senso de grupalidade. 

 

Dificultadores. Segundo a Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética, 11 aspectos in-

traconscienciais dificultadores da liderança empreendedora: 

01.  Arrogância. 

02.  Autocorrupção franca. 

03.  Covardia. 

04.  Dispersividade. 

05.  Egocentrismo. 

06.  Hedonismo. 

07.  Indolência. 

08.  Loc externo. 

09.  Perfeccionismo. 

10.  Robotização. 

11.  Timidez. 

 

Taxologia. Segundo a Liderologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 atributos 

a serem desenvolvidos pela consciência para qualificar a liderança empreendedora evolutiva: 

1.  Autoliderança: a autoliberdade pela liderança de si mesmo e singularidade conscien-

cial. 

2.  Cosmovisão: o autossobrepairamento, o autoparapsiquismo e a associação de ideias. 

3.  Evolutividade: a necessidade constante de adaptação a mudanças, inerentes à evolu-

ção consciencial. 

4.  Interassistencialidade: a empatia enquanto base da interassistência. 

5.  Paciência: o autodiscernimento evitando acumpliciamento. 

6.  Priorização: a conscin certa, no lugar certo, desenvolvendo a ação certa (síntese do 

relevante). 

7.  Vontade: a autodeterminação da conscin lúcida a favor dos paradeveres. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Contrapontologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

22 cotejos entre aspectos característicos da liderança empreendedora evolutiva, em contraste à an-

tievolutiva: 
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Tabela  –  Cotejo  Liderança  Empreendedora  Evolutiva  /  Liderança  Empreendedora  

Antievolutiva 

 

N
os

 
Liderança  Empreendedora  

Evolutiva 

Liderança  Empreendedora  

Antievolutiva 

01. Afetividade e amizade Julgamentos e cobranças 

02. Assunção de responsabilidades Dramatização de responsabilidades 

03. Aumento da demanda assistencial Escassez da demanda assistencial 

04. Busca do melhor para todos Fins justificam os meios 

05. Clareza Confusão 

06. Convergência de esforços Dispersão energética 

07. Escola de líderes Escola de liderados 

08. Establishment mutável Establishment fixo 

09. Exemplarismo evolutivo Heroísmo vaidoso 

10. Foco na solução Foco no problema 

11. 
Incentivo à singularidade conscien-

cial 

Enquandramento em modelo de  

sucesso 

12. Inovação e agilidade Estagnação e inércia 

13. Interassistencialidade Egoísmo 

14. Liberdade Sujeição 

15. Paradiplomacia Hostilidade e intolerância 

16. Parcerias colaborativas Proteção da posição de poder 

17. Prioridades interassistenciais Objetivos anticosmoéticos 

18. Processo desassediador Processo assediador 

19. Satisfação íntima Vazio existencial 

20. Trabalho ombro a ombro Comando e controle 

21. Trafores e assistência Trafares e negligência 

22. Transparência Burburinhos e fofocas 

 

Bioenergias. Sob a ótica da Empreendedorismologia, falar em demasia, de maneira irre-

fletida, e envolver-se em múltiplas atividades e projetos, sem priorização, pode comprometer 

a gestão energética realizadora e empreendedora. Atenção focada significa energia direcionada 

e, quando cosmoética, acarreta ampliação de resultados e realizações, podendo levar ao com-

pléxis. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a liderança empreendedora, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agente  desencadeador:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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02.  Autolucidez  proexológica:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Carreira  empreendedora  evolutiva:  Empreendedorismologia;  Homeostático. 

04.  Empreendedor  conscienciocêntrico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático.  

05.  Empreendedorismo  reurbanizador:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Função  do  intermissivista:  Proexologia;  Neutro. 

07.  Liderança  compartilhada:  Liderologia;  Neutro. 

08.  Liderança  inevitável:  Liderologia;  Neutro. 

09.  Liderança  intelectual  interassistencial:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Liderança  multidimensional:  Liderologia;  Homeostático. 

11.  Liderança  pessoal:  Liderologia;  Neutro. 

12.  Manual  pessoal  de  prioridades:  Proexologia;  Homeostático. 

13.  Manutenção  dinâmica:  Constanciologia;  Homeostático. 

14.  Priorização  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

15.  Protagonismo  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

 

A  LIDERANÇA  EMPREENDEDORA  EVOLUTIVA  REQUER,  
PRIORITARIAMENTE,  AUTOPOSICIONAMENTO,  NÃO  POSI-
ÇÃO,  E  REALIZAÇÃO  IN  TIME,  NÃO  IDEAÇÃO,  NO  ME-

LHOR  EVOLUTIVAMENTE  PARA  TODOS  OS  ENVOLVIDOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, de fato assume a responsabilidade pelo papel 

pessoal nos empreendimentos evolutivos grupais? Na condição de líder, já se utiliza do empreen-

dedorismo para ampliar a própria capacidade de realização? 
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L I D E R A N Ç A    I N C L U S I V A  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A liderança inclusiva é a condição, qualidade, capacidade e disposição de  

a consciência, com autoridade moral e força energética, inserir no holopensene pessoal e grupal 

conduta de acolhimento, universalismo, conciliação, compatibilidade, abertismo, hospitalidade  

e receptividade, com repercussões positivas no convívio e nas relações interconscienciais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo líder vem do idioma Inglês, leader, “algo ou alguém que guia  

conduz”. As palavras líder e liderança surgiram no Século XX. O termo inclusivo deriva do idio-

ma Latim Medieval, inclusivus, “que inclui”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Liderança atratora. 2.  Liderança integradora. 3.  Força aglutinadora 

pessoal. 4.  Epicentrismo assistencial agregador.  

Antonimologia: 1.  Liderança exclusiva. 2.  Liderança desagregadora. 3.  Autoritarismo 

segregador. 4.  Liderança preconceituosa. 5.  Liderança omissiva deficitária. 

Estrangeirismologia: o rapport interconscins; o Conviviarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à responsabilidade do exemplarismo universalista. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Holopense-

ne inclusivo: Universalismo. Maxifraternidade significa inclusão. Ortoconvívio: inclusão aco-

lhedora. 

Ortopensatologia: – “Liderar. Liderar é saber conciliar interassistencialmente as cons-

ciências poliédricas, multifacetadas e polivalentes, nas estruturas das equipins e equipexes”.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da inclusão; os conviviopensenes; a conviviopen-

senidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os autopensenes; a autopensenidade; a pense-

nidade agregagora; o autopensene pacificador; a pensenidade conciliatória; os pensenes antipre-

conceito; a pensenização da responsabilidade assistencial; a pensenidade universalista; a penseni-

dade centrada no amor incondicional. 

 

Fatologia: a liderança inclusiva; a liderança cosmopolita; a mediação conciliadora;  

a educação especial inclusiva; a gestão inclusiva nas empresas; a gestão da diversidade; o uso de 

vocabulário acessível a todos os níveis culturais; a disseminação da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS); a editoração de livros em braile; a postura escolar antibullying; as reservas de vagas 

para pessoas com deficiência no serviço público e privado; a permissão de acompanhamento de  

cão-guia ao deficiente visual; a oportunidade de trabalho ao ex-detento; o governo composto por 

diversos segmentos sociais; os regimes democráticos; a criação de espaço de uso conjunto para 

torcedores de times de futebol concorrentes; o convite aberto à sociedade; os eventos esclarecedo-

res gratuitos da Conscienciologia; a divulgação das tertúlias conscienciológicas pela Internet; os 

cursos de entrada da Conscienciologia; o curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia  

3 (ECP3); a docência conscienciológica; o Holociclo; a Holoteca; o Tertuliarium; a meta de in-

clusão de 1.000 neoverbetógrafos na megagescon grupal da Enciclopédia da Conscienciologia;  

a realização de congressos, jornadas e simpósios da Conscienciologia; a itinerância consciencio-

lógica; as iniciativas propostas para extinguir ou minimizar os preconceitos e estereótipos da 

Socin. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a prática diária da 

tenepes; o resgate extrafísico; o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; 
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a iscagem lúcida; a assimilação simpática; a docência multidimensional; o epicentrismo de cursos 

de campo multidimensional; a projeção assistencial; a consciex participante em Curso Intermissi-

vo (CI); a vivência da Pré-Intermissiologia; a inclusão na Sociex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo líder assistencial–amparador da tenepes; o sinergismo 

empatia–amor incondicional. 

Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da inseparabilidade gru-

pocármica; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da convivialidade sadia; o prin-

cípio da megafraternidade; o princípio da evolutividade grupal; o princípio da universalidade; 

o princípio do paradireito à convivência; o princípio da oportunidade equânime. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da evolução grupal. 

Tecnologia: a técnica da convivialidade sadia; a técnica de aquisição do senso univer-

salista; a técnica da valorização dos trafores; a técnica da compreensão dos trafares alheios;  

a técnica da mediação interdimensional; a técnica da mediação paradireitológica; as técnicas de 

acessibilidade e facilitação da manifestação do deficiente físico. 

Voluntariologia: o voluntariado dedicado à interassistencialidade; o voluntariado nas 

Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório 

conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o labo-

ratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Autocosmo-

eticologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Pa-

radireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmo-

logia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: o efeito halo do exemplarismo assistencial inclusivo; o efeito multiplicador 

da ação fraterna; o efeito sinérgico grupal no acolhimento de conscins e consciexes; o efeito 

evolutivo na proéxis da conscin incluída; o efeito pacificador da recomposição grupocármica; 

o efeito positivo da valorização da minipeça assistencial no completismo da proéxis grupal.  

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo convívio com a diversidade conscien-

cial; as neossinapses geradas pelo acolhimento assistencial intra e extrafísico.  

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo de acertos grupocármicos da 

convivialidade sadia; o ciclo grupocármico inevitável encontros-desencontros-reencontros; 

o ciclo de reconciliações grupocármicas; o ciclo empatia-acolhimento-inclusão; o ciclo das 

oportunidades evolutivas desperdiçadas pela exclusão. 

Enumerologia: o sorriso sincero; o cumprimento acolhedor; a apresentação interpessoal; 

a empatia receptiva; o abraço fraterno; a escuta atenta; o epicentrismo assistencial. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio afetividade-assistenciali-

dade; o binômio autoinclusão-heteroinclusão. 

Interaciologia: a interação líder inclusivo–liderado engajado; a interação perseguição 

ideológica–exclusão consciencial. 

Crescendologia: a inclusão consciencial potencializada pelo crescendo autestima sadia– 

–empatia traforista. 

Trinomiologia: o trinômio convivência-aprendizagem-reciclagem; o trinômio empatia- 

-inclusão-amizade. 

Polinomiologia: o polinômio assistencial acolhimento-orientação-encaminhamento- 

-acompanhamento; o polinômio xenofílico aceitar-acolher-conviver-assistir. 

Antagonismologia: o antagonismo aceitação / rejeição. 

Paradoxologia: o paradoxo de a inclusão proporcionar a libertação. 

Politicologia: a conscienciocracia; a cosmoeticocracia. 
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Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da interdependência evolutiva; 

a lei universal de ação e reação; as leis de igualdade de direitos; as leis de inclusão social; as 

leis criminalizando o racismo e a homofobia; as leis de proteção aos animais; as iniciativas de 

leis reservando vagas para indígenas, alunos de escolas públicas e afrodescendentes em uni-

versidades. 

Filiologia: a  xenofilia; a conscienciofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a parassociofilia; 

a parapsicofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; a conviviofobia; a xenofobia; a homofobia; a etnofobia; a ge-

rontofobia; a gordofobia; a teratofobia; a transfobia; a unatractifobia; a projeciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome do autismo consciencial. 

Maniologia: a superação da mania de só enxergar o conveniente; a superação da mania 

de beneficiar somente os afins. 

Mitologia: o mito da convivência fraterna sem autesforço; o mito da heteroinclusão sem 

autoinclusão. 

Holotecologia: a convivioteca; a interassistencioteca; a cosmoeticoteca, a epicentroteca; 

a energossomatoteca; a socioteca; a paradireitoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Paraconviviologia; a Autopensenologia; a Inte-

rassistenciologia; a Tenepessologia; a Extrafisicologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia;  

a Sociologia; a Politicologia; a Liderologia; a Energossomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a personalidade atratora; a conscin acolhedora; a conscin aglutina-

dora; a conscin integradora; a conscin minipeça do maximecanismo interassistencial. 

 

Masculinologia: o líder inclusivo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atrator 

ressomático; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;  

o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepcio-

logista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o volun-

tário; o homem de ação; o paradireitólogo; o cosmoeticólogo. 

 

Femininologia: a líder inclusiva; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atratora 

ressomática; 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 lúcido; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a inte-

lectual; a reciclante existencial; a inversor existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepcio-

logista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a vo-

luntária; a mulher de ação; a paradireitóloga; a cosmoeticóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens leader; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens 

socialis; o Homo sapiens agglutinator; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens reur-

banisatus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens universalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: liderança inclusiva básica = o ato de fazer a apresentação do recém-che-

gado, incluindo-o na conversa do grupo ou no contexto social; liderança inclusiva avançada  
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= a atuação multidimensional em organizações internacionais voltadas à integração das nações  

e desenvolvimento da paz mundial. 

 

Culturologia: a cultura da inclusão social; a cultura da intercompreensão; a cultura do 

acolhimento interconsciencial; a cultura da integração grupal; a cultura da interassistencialida-

de; a Multiculturologia Cosmovisiológica; a cultura do Estado Mundial. 

 

Sociologia. No contexto da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 4 tipos 

de inclusão social reguladas pelo poder público brasileiro, podendo refletir no holopensene da li-

derança pessoal:  

1.  Acessibilidade. Obrigatoriedade de criação ou adaptação de estrutura física para por-

tadores de necessidades especiais e oportunidade de participação nos diversos segmentos da soci-

edade às minorias vulneráveis. 

2.  Educação inclusiva. Acesso ao sistema educacional brasileiro de educandos com de-

ficiência intelectual, física, auditiva, visual e múltipla, alunos com transtorno global do desenvol-

vimento (TGD) e altas habilidades. 

3.  Reabilitação criminal. O direito à ressocialização e dignidade ao condenado nas si-

tuações previstas em lei. 

4.  Saúde inclusiva. Criação e manutenção do Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto 

direito social efetivador do princípio da dignidade humana. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, em ordem alfabética, 14 exem-

plos de trafores característicos do líder inclusivo: 

01. Abertismo autopensênico. 

02. Acolhimento interassistencial. 

03. Autexemplarismo influenciador. 

04. Autocrítica cosmoética. 

05. Bom humor. 

06. Comunicabilidade. 

07. Conciliação pacificadora. 

08. Empatia. 

09. Equanimidade. 

10. Força presencial.  

11. Gentileza. 

12. Inteligência evolutiva. 

13. Intencionalidade sadia. 

14. Solidariedade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a liderança inclusiva, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Acepção  de  pessoas:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

02. Animador  consciencial:  Conviviologia;  Homeostático. 

03. Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

04. Consciência  atratora:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

05. Distanciamento  calculado  cosmoético:  Conviviologia;  Homeostático. 

06. Empatia  receptiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07. Fusão  social:  Conviviologia;  Homeostático. 

08. Holoconvivialidade  pacífica:  Pacifismologia;  Homeostático. 

09. Inclusão  parassocial:  Parassociologia;  Neutro. 
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10. Inteligência  conviviológica:  Conviviologia;  Homeostático.  

11. Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

12. Liderança  pessoal:  Liderologia;  Neutro. 

13. Senso  de  sociabilidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

14. Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15. Universalismo  conviviológico:  Universalismologia;  Homeostático. 

 

A  CONDIÇÃO  DE  LIDERANÇA  INCLUSIVA  É  VIVÊNCIA  SIG-
NIFICATIVA  PRÓ-UNIVERSALISMO  COSMOÉTICO  E  EFICAZ   

PARA  A  EXPERIÊNCIA  DE  MINIPEÇA  LÚCIDA  DO  MAXI-
MECANISMO  MULTIDIMENSIONAL  INTERASSISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se posicionou na condição de agente respon-

sável, integrante de equipe do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial? Quantas 

consciências já incluiu na autoproéxis? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 
978.  

2.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari & Lourdes 

Pinheiro; 378 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 ane-

xo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 240. 

 

M. C. E. 
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L I D E R A N Ç A    I N E V I T Á V E L  
( L I D E R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A liderança inevitável é a condição pontual ou duradoura na qual a cons-

cin, homem ou mulher, se encontra, ciente ou não, em posição de comando, direção, administra-

ção ou coordenação de outras consciências espontaneamente ou de modo não planejado, devido 

ao cenário ou contexto, às características intraconscienciais, às necessidades grupais e às conjun-

turas multidimensionais envolvidas e interrelacionadas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo líder vem do idioma Inglês, leader, “algo ou alguém que guia  con-

duz”. As palavras líder e liderança surgiram no Século XX. O vocábulo inevitável procede do idi-

oma Latim, inevitabilis, “que não se pode evitar”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Liderança inarredável. 2.  Liderança imprescindível. 3.  Ascendência 

irrefutável. 4.  Gerenciamento inescusável. 5.  Direção irrefragável. 6.  Autoridade impreterível.  

Antonimologia: 1.  Liderança dispensável; liderança descartável. 2.  Coordenação evitá-

vel. 3.  Gestão facultativa. 4.  Gerência recusável. 5.  Condução submergida. 

Estrangeirismologia: o desempenho lúcido da liderança em standby; o subaproveita-

mento dos rapports junto aos liderados; os after effects decorrentes da posição de comando admi-

tida, impactando no status quo egocármico e grupocármico; a conscin assumindo o front; o gap 

liderológico grupal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência do exercício da liderança. 

Coloquiologia: o chefe informal; a conscin com predisposição a segurar o rojão nas 

conjunturas críticas; a facilidade despercebida em abrir as portas; o cair da ficha para a conscin- 

-líder ao reconhecer a posição de comando. 

Ortopensatologia: – “Liderança. A conscin copiada, imitada, plagiada ou seguida tem 

certo grau de responsabilidade quanto aos pendores dos seus seguidores, no caminho da evolu-

ção. Tal fato evidencia a existência da liderança não explícita e do líder anônimoˮ. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da liderança; o poder aglutinador do holopensene 

pessoal da Conviviologia Cosmoética; o holopensene evolutivo grupocármico; a autortopenseni-

dade acolhedora; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmono-

pensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

os grupopensenes; a grupopensenidade; a autopensenização da criatividade produtiva; a interativi-

dade pensênica evidente; a manifestação pensênica equilibrada; a eficiência na associação de gru-

popensenes. 

 

Fatologia: a liderança inevitável; o fato de toda conscin desempenhar algum tipo de li-

derança; o percentual de liderança; a ausência de autocrítica para o reconhecimento da posição li-

derológica; os aportes proexológicos ignorados; os talentos subaproveitados; o trafor da coorde-

nação grupal ainda não identificado; o poder comunicativo inato podendo originar manipulações 

ou esclarecimentos; a força presencial subutilizada; o agente catalisador da tarefa grupocármica 

ainda incipiente quanto aos autocompromissos firmados durante o período intermissivo; a autode-

sorganização enquanto agente obnubilador da condição de liderança; a criatividade inata na reso-

lução de problemas; os sinais da liderança desde a infância; o amadurecimento consciencial ante-

rior ao grupo; a ascendência evolutiva despercebida; a potencialização dos pecadilhos na juventu-

de; as afinizações patológicas impedindo a ascenção da ortoliderança; a empatia receptiva;  

a prontidão para o atendimento; o fator diferencial nas posturas frente aos estímulos, situações  
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e ideologias cotidianas; a tendência natural ao controle das emoções através da manifestação 

mentalsomática predominante; o abertismo consciencial manifesto na busca por inovações frente 

aos obstáculos; a Mesologia inibindo ou favorecendo a compreensão da situação de coordenação; 

a identificação com personalidades líderes vislumbrando o trafor da liderança; a crise de cresci-

mento alavancando a autolucidez quanto à liderança; a janela de oportunidade; o ato de tomar  

as rédeas frente a contextos grupais caóticos; a heterocrítica cosmoética ao alertar o compassagei-

ro evolutivo sobre possíveis potencialidades liderológicas; o impacto do autorreconhecimento da 

liderança; as possibilidades magnas de recomposição grupocármica para a conscin-líder lúcida;  

o atendimento à chamada da proéxis grupal; o investimento nas vivências da liderança cosmoética 

intrafísica qual treino para futura liderança interassistencial no período intermissivo. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) elucidando a autocondição de lí-

der; a liderança multidimensional; o empenho da equipex no processo de desobnubilação do líder 

incônscio da própria condição, visando à integração ao maximecanismo interassistencial; os epi-

sódios projetivos explicitando a condição da força presencial; o entendimento das responsabilida-

des multidimensionais de liderar; o papel do Curso Intermissivo (CI) na formação de líderes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo responsabilidade-liderança subaproveitado; o sinergis-

mo inteligência interpessoal–habilidade comunicativa; o sinergismo carisma–potencialização do 

rapport; o sinergismo criatividade–abertismo consciencial; o sinergismo liderança anticosmoéti-

ca inconsciente–guia amaurótico; o sinergismo liderança assistencial consciente–amparador téc-

nico; a perspicácia autopesquisística na vivência teática do sinergismo proexológico aportes-re-

tribuição. 

Principiologia: o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio 

da inteligência evolutiva (IE); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) do líder influenciando 

o grupo; o princípio da evolução conjunta; o princípio evolutivo dos líderes formando novos líde-

res; o princípio da liderança doadora e assistencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do líder inevitavelmente refletindo 

no grupo. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas abrangendo as repercussões do tri-

nômio omissão-erro-engano; a teoria do autexemplarismo. 

Tecnologia: a compreensão e evitação por parte da conscin-líder das técnicas espúrias 

de manipulação interconsciencial; a técnica do Conscienciograma descortinando o auto e o hete-

roposicionamento de liderança; a técnica do diálogo e da diplomacia. 

Voluntariologia: as voluntárias e voluntários com potencial de liderança nas Institui-

ções Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o labo-

ratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autoproexo-

logia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico 

da Grupocarmologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; 

o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Politicologia; o Colégio Invisível 

da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia. 

Efeitologia: a vivência dos efeitos evolutivos grupocármicos decorrentes da liderança 

cosmoética; a inconsciência em relação ao efeito ricochete do autexemplo da conduta do líder so-

bre o grupo; os lesivos efeitos do desviacionismo da liderança. 

Neossinapsologia: as retrossinapses levando à condição inata de liderança; as neossi-

napses necessárias para a compreensão e exercício lúcido da liderança. 

Ciclologia: o ciclo vicioso de fugir das responsabilidades de liderança frente a cenários 

críticos; o ciclo liderança subaproveitada–perda de oportunidades evolutivas grupocármicas;  

o ciclo iniciativa-acabativa; a autovivência despercebida do ciclo liderado-líder. 
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Enumerologia: a liderança inconsciente; a liderança anônima; a liderança eventual;  

a liderança inata; a liderança implícita; a liderança gradativa; a liderança assumida. 

Binomiologia: o descortino do binômio liderança consciente–potencialização evolutiva; 

o binômio saber liderar–saber ser liderado; a liderança despercebida podendo levar ao binômio 

sustentação energética grupal–autodescompensação energossomática; o binômio comportamen-

to-exemplificação; o binômio liderança-chefia; o binômio Liderologia-Conviviologia. 

Interaciologia: a insipiência quanto à interação atributos do líder–atributos dos liderados. 

Crescendologia: o crescendo líder inconsciente–líder consciente; o crescendo grupo de-

sorientado–grupo organizado; o crescendo pré-líder–líder lúcido–evoluciólogo; o crescendo lí-

der taconista–líder tarístico; o crescendo do saldo evolutivo pessoal e grupal através do desem-

penho lúcido da liderança cosmoética.  

Trinomiologia: a imperícia quanto ao trinômio liderológico comunicação-motivação- 

-mudança; a cautela em relação ao trinômio liderança-liberdade-exemplificação. 

Polinomiologia: a insciência quanto ao polinômio talentos pessoais–ideias inatas–apor-

tes existenciais–motivação–liderança. 

Antagonismologia: o antagonismo coragem / pusilanimidade presente na dubiedade 

quanto ao autoposicionamento liderológico; o antagonismo interprisão grupocármica / recompo-

sição grupocármica. 

Paradoxologia: o paradoxo de o líder autoposicionar-se qual liderado; o paradoxo de  

a opção irrefletida de poupar esforços evolutivos hoje multiplicar os esforços exigidos para os 

mesmos feitos no futuro. 

Politicologia: a política do líder; a meritocracia; a interassistenciocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço na liderança saltuária; a lei do maior esforço na lide-

rança lúcida e atuante; a lei do exemplarismo pessoal; as leis da empatia levando à liderança ine-

vitável; as paraleis cósmicas inspirando a assunção dos deveres liderológicos. 

Filiologia: a conviviofilia; a politicofilia; a comunicofilia; a autenticofilia. 

Fobiologia: a liderofobia; a decidofobia; a errofobia; a autexposiciofobia. 

Sindromologia: o enfrentamento da síndrome da autossubestimação. 

Maniologia: a mania de se nivelar por baixo impedindo a autoconscientização quanto ao 

posto de vanguarda perante o grupo; a fracassomania travando o avanço liderológico. 

Mitologia: o mito da liderança enquanto dádiva pessoal; o mito da perfeição no evita-

mento da liderança; o mito do salvador da pátria. 

Holotecologia: a comunicoteca; a convivioteca; a sociologicoteca; a politicoteca; a lide-

roteca; a administroteca; a epicentroteca. 

Interdisciplinologia: a Liderologia; a Exemplologia; a Conviviologia; a Grupocarmolo-

gia; a Politicologia; a Sociologia; a Etologia; a Invexologia; a Voliciologia; a Proexologia; a In-

termissiologia; a Administraciologia.   

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a conscin em subaproveitamento das autopotencialidades 

liderológicas; a conscin pré-líder; a conscin-bússola; a conscin-líder; a personalidade-líder;  

a conscin resoluta.  

 

Masculinologia: o amparador intrafísico; o agente reciclogênico; o atacadista conscien-

cial; o agente aglutinador; o autodecisor; o intermissivista; o reeducador; o epicon; o exemplaris-

ta; o tocador de obra; o homem de ação; o mentor; o condutor; o aprendiz de liderança; o convi-

viólogo; o comunicólogo; o líder nato. 

 

Femininologia: a amparadora intrafísica; o agente reciclogênico; a atacadista conscien-

cial; a agente aglutinadora; a autodecisora; a intermissivista; a reeducadora; a epicon; a exempla-

rista; a tocadora de obra; a mulher de ação; a mentora; a condutora; a aprendiz de liderança;  

a convivióloga; a comunicóloga; a líder nata. 
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Hominologia: o Homo sapiens lider; o Homo sapiens articulator; o Homo sapiens 

exemplaris; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens epi-

centricus; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens intermediator; o Homo sapiens autocor-

ruptus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: liderança inevitável consciente = a da conscin autocrítica compreenden-

do, aceitando e desempenhando lucidamente compromissos inerentes à condição de comando  

e pioneirismo dentro do grupocarma, em conjunturas triviais ou evolutivamente complexas, po-

tencializando resultados homeostáticos; liderança inevitável inconsciente = a da conscin insipien-

te quanto às prerrogativas proexológicas e responsabilidades imanentes à própria influência lide-

rológica, suscetível à perda ou subaproveitamento de oportunidades evolutivas grupocármicas. 

 

Culturologia: a superação da cultura do subposicionamento; a cultura da Grupocarmo-

logia; a cultura da intermediação. 

 

Caracterologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 categorias de posicionamentos 

liderológicos passíveis de ocorrerem de modo inevitável ou impremeditado:  

01.  Liderança duplóloga: o comando alternante e sadio dentro da dupla evolutiva;  

a liderança autocrática anulando o(a) parceiro(a). 

02.  Liderança emergencial: o afloramento das prerrogativas de liderança em situação 

extrema ou conjuntura crítica. 

03.  Liderança familiar: a manifestação anticonflituosa e apaziguadora no seio familiar; 

a dosagem mentalsomática no lar. 

04.  Liderança gradual: o crescendo liderológico não notado; o avanço evolutivo dife-

rencial em relação ao grupo. 

05.  Liderança instintiva: a subcerebralidade no posicionamento de comando narcisís-

tico; o membro alfa do grupo; a liderança pelo poder, intensificadora de interprisões. 

06.  Liderança pseudossubordinada: a figura-chave por trás das grandes decisões de 

comando; os braços direito e esquerdo na coordenação da equipe; o vice-líder atuando qual líder 

efetivo. 

07.  Liderança pusilânime: o posicionamento hesitante em relação à coordenação; o pe-

so das diferentes situações; o medo de errar; a variabilidade motivacional. 

08.  Liderança situacional: o posicionamento articulador apropriado a contextos especí-

ficos. 

09.  Liderança taconista: o arrimo acalentador do grupo; a interassistência primária. 

10.  Liderança tarística: a conscin conselheira ou mediadora “oficial” dos compassagei-

ros evolutivos; a tendência natural ao esclarecimento, ao detalhismo, ao questionamento e à solu-

cionática. 

 

Potencialização. Pela Reciclologia, independentemente do grau, escala, abrangência, pe-

renidade ou status da liderança dentro do momento evolutivo, urge à conscin autoconscientizar-se  

o quanto antes sobre a amplitude e a responsabilidade por trás das ações decorrentes do exercício 

de coordenação, visando à maximização interassistencial teática. 

Aportes. No universo da Perdologia, o desperdício das oportunidades e prerrogativas 

evolutivas decorrentes de situações de liderança não assumidas conscientemente configura omis-

são deficitária de impacto na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP), podendo comprometer a completude 

existencial no atual período intrafísico. 

Paradireitologia. De acordo com a Retribuiciologia, aceitar a condição de liderança, 

quando detectada, e esforçar-se pelo aprimoramento cosmoético autexemplificativo, otimizando  

a aplicação dos aportes liderológicos recebidos em prol da interassistencialidade, é atitude madura 

e evolutiva perante si e o grupocarma. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a liderança inevitável, indicados para a expansão das  

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Apoiante:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Aporte  existencial:  Proexologia;  Homeostático.   

05.  Articulador:  Evoluciologia;  Neutro. 

06.  Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

07.  Consciência  atratora:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Conscin  pacificadora:  Pacifismologia;  Homeostático. 

09.  Exemplo  silencioso:  Exemplologia;  Homeostático. 

10.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Liderança  pessoal:  Liderologia;  Neutro. 

12.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Ortoliderança  inata:  Liderologia;  Homeostático. 

14.  Perfil  assistencial  grupocármico:  Interassistenciologia;  Neutro. 

15.  Perfil  liderológico  interassistencial:  Perfilologia;  Homeostático. 

 

A  LUCIDEZ  NO  EXERCÍCIO  DA  LIDERANÇA  INEVITÁVEL  
 É  FATOR  PROPULSOR  DO  DESEMPENHO  EVOLUTIVO  

PESSOAL  E  GRUPAL,  DEMANDANDO  COSMOETICIDADE   
NO  USO  PERSPICAZ  DOS  APORTES  PROEXOLÓGICOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, questiona-se quanto aos desdobramentos evolu-

tivos inexoráveis decorrentes dos autoposicionamentos liderológicos frente a outras consciências? 

Consegue visualizar situações cotidianas nas quais inevitavelmente atua na condição de líder?  

 
Videografia  Específica: 

 

1.  Bueno, Ruy; Parapoliticologia aplicada à Pré-Intermissiologia; Entrevista: Ruy Bueno; apresentador:  

Eduardo Martins; 29min; 03.02.15; disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0bpbEWKlhvs>; acesso em: 
10.05.15. 
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termos; 18 notas; 2 filmes; 150 refs.; alf.; 23 x 16 x 3,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 

2015; página 313. 

3.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas 

lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 
977. 
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L I D E R A N Ç A    I N T E L E C T U A L    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A liderança intelectual interassistencial é o megatrafor da conscin, homem 

ou mulher, capaz de orientar, representar, coordenar, direcionar e influenciar positivamente as de-

mais consciências de determinado grupo ou época, a partir da qualidade e intencionalidade cos-

moética das obras pessoais escritas, fruto da utilização de atributos ou habilidades mentaissomáti-

cas, tendo por base a racionalidade teática, o princípio da descrença (PD) e a interassistenciali-

dade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo líder vem do idioma Inglês, leader, “algo ou alguém que guia  con-

duz”. As palavras líder e liderança surgiram no Século XX. A palavra intelectual deriva do idio-

ma Latim, intellectualis, “relativo   intelig ncia”. Apareceu no Século XIV. O prefixo inter pro-

cede também do idioma Latim, inter, “no interior de  ; entre; no espaço de”. O vocábulo assistên-

cia provém do mesmo idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”  e este de assistens ou adsis-

tens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar pre-

sente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de al-

guém”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Liderança mentalsomática interassistencial. 2.  Liderança intelectual 

fraterna. 3.  Liderança intelectual altruística. 4.  Liderança intelectual inegoica. 

Neologia. As 3 expressões compostas liderança intelectual interassistencial, liderança 

intelectual interassistencial intrafísica e liderança intelectual interassistencial extrafísica são ne-

ologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Liderança intelectual antifraterna. 2.  Liderança intelectual belicista. 

3.  Liderança intelectual dogmática. 4.  Arrogância intelectual. 

Estrangeirismologia: a leadership intelectual interassistencial; o strong profile do autor 

conscienciólogo tornando-o líder intelectual; a high performance autoradológica direcionando  

o escritor para a liderança interassistencial; a liderança intelectual interassistencial enquanto desi-

deratum do escritor conscienciólogo. 

Atributologia: predomínio das faculdade mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao papel de líder interassistencial do escritor. 

Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Quem es-

creve, lidera. Escrita: liderança perpetuada. Autor: líder atemporal. Livro: liderança indireta. 

Lideremos pela racionalidade. Sejamos líderes interassistenciais. 

Citaciologia. Os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os 

livros só mudam as pessoas (Mário Quintana, 1906–1994). 

Proverbiologia. Eis 2 provérbios inerentes ao assunto: – É perdida a palavra que não  

é escrita. É verdade que a palavra é viva voz e que o escrito é voz morta, mas o que é escrito vive 

muito e o que é dito, nem tanto. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da liderança intelectual; o holopensene da grafofi-

lia interassistencial; o materpensene autoral; o holopensene grafogênico; o holopensene pessoal 

da interassistencialidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os benignopensenes; a benignopense-

nidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopenseni-

zação em prol da Redaciologia Interassistencial. 
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Fatologia: a liderança intelectual interassistencial; a liderança autoradológica; o fato de 

a escrita, mediante a publicação de livros conscienciológicos, ser exercício teático da liderança in-

telectual interassistencial; a liderança embasada no megatrafor da escrita; a liderança pela comu-

nicabilidade escrita; o epicentrismo intelectual; a liderança ideativa; o fato de a prioridade da es-

crita ser a primoprioridade do líder intelectual interassistencial; a condição de abridor de cami-

nhos do escritor conscienciólogo; a condição de atrator ressomático do líder intelectual interassis-

tencial; a autoridade consciencial conquistada mediante o autorado conscienciológico; o papel de 

líder intelectual multidimensional do autor conscienciólogo; a liderança intelectual holocármica;  

a liderança promotora de reciclogenia; a primazia interassistencial do low-seller esclarecedor so-

bre o best-seller superficial, na influência intelectual das consciências; o autexemplo amplifican-

do a força presencial do líder-escritor; a liderança pelo exemplarismo; a docência e a itinerância 

complementando o papel de liderança intelectual interassistencial do escritor conscienciólogo;  

a liderança exercida pela criação de cursos verponológicos a partir do livro pessoal publicado;  

a proéxis autoradológica; a proéxis intelectual; a teaticidade do escritor exemplificada mediante  

a continuidade na produtividade intelectual pessoal; a autoconvicção proexológica quanto à grafo-

proéxis norteando a liderança do escritor; a condição de líder cientista da consciência; a intrafisi-

calização das ideias extrafísicas libertárias direcionando as ações dos futuros intermissivistas res-

somados; o macrossoma intelectual da conscin dedicada à tarefa de liderança mentalsomática na 

Socin, a exemplo de Confúcio (551–479 a.e.c.); a Enciclopédia da Conscienciologia; a Associa-

ção Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); a União In-

ternacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a liderança intelectual interassistencial como manifestação prática 

do Curso Intermissivo (CI); a liderança intelectual de base paragenética e holobiográfica; as lide-

ranças mentaissomáticas de origens multiexistenciais variadas; a liderança intelectual interassis-

tencial abrindo caminho para a futura liderança interassistencial extrafísica; a capacidade de supe-

ração das pressões extrafísicas contrárias e antagônicas à publicação de livros tarísticos e libertá-

rios; a explicitação da força da liderança intelectual do autor conscienciólogo; a materialização 

das vivências multidimensionais em palavras escritas levando o autor ao papel de liderança na 

confrontação do materialismo e das doutrinações de todos os tipos; o parapsiquismo intelectual;  

a pangrafia; a função da liderança intelectual interassistencial no quadro da reurbex; o tenepessis-

mo auxiliando na liderança mentalsomática interassistencial; a colheita intermissiva; o autorreve-

zamento multiexistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo liderança-intelectualidade-interassistencialidade; o si-

nergismo autorado-autexemplo; o sinergismo liderança-credibilidade; o sinergismo grafofilia-in-

terassistencialidade. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio da tares; o princípio da responsabilidade perante o trafor; o princípio de os fins não 

justificarem os meios; o princípio da escrita interassistencial; o princípio de nenhum dia sem 

linha (nulla dies sine linea). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à liderança intelectual;  

o código grupal de Cosmoética (CGC) dos autores conscienciólogos. 

Teoriologia: a teoria da espiral evolutiva; a teoria do crescendo holobiográfico; a teo-

ria do Curso Intermissivo; a teoria da reurbex. 

Tecnologia: as técnicas para redação conscienciológica. 

Voluntariologia: o voluntariado na Encyclossapiens; o voluntariado na UNIESCON. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Interas-

sistenciologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório consciencioló-
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gico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Mentalsomato-

logia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Co-

légio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível dos Autores; o Colégio Invisível dos Verbetó-

grafos. 

Efeitologia: o efeito da inteligência interassistencial sobre a função de liderança pesso-

al; o efeito do livro conscienciológico publicado no fortalecimento da liderança multidimensional 

pessoal; o efeito do livro conscienciológico sobre os líderes intermissivistas; o efeito das pala-

vras escritas nas autorreflexões das lideranças; os efeitos da liderança intelectual nas transfor-

mações sociais da História Humana. 

Neossinapsologia: as neossinapses provenientes da liderança intelectual interassistenci-

al conscienciológica. 

Ciclologia: o ciclo escritor hoje–amparador de função amanhã; o ciclo escritor-leitor;  

o ciclo líder-liderado intermediado pela obra escrita; o ciclo autorado holocármico–liderança in-

terassistencial multidimensional. 

Enumerologia: o escritor líder intelectual; o escritor líder interassistencial; o escritor lí-

der tarístico; o escritor líder cosmoético; o escritor líder evolutivo; o escritor líder libertário;  

o escritor líder multidimensional. A liderança intelectual promotora de autolucidez consciencial; 

a liderança intelectual favorecedora de autodiscernimento consciencial; a liderança intelectual 

produtora de emancipação consciencial; a liderança intelectual patrocinadora de libertação cons-

ciencial; a liderança intelectual motivadora de autonomia consciencial; a liderança intelectual 

originadora de autossuficiência consciencial; a liderança intelectual inspiradora de reciclogenia 

consciencial. 

Binomiologia: o binômio cosmoeticidade-interassistencialidade aplicado à liderança 

intelectual; o binômio intelectualidade-teaticidade; o binômio grafoproéxis–liderança intelectual; 

o binômio liderança-Descrenciologia; o binômio trafor da escrita–prioridade da escrita; o binô-

mio influência intelectual–reciclogenia. 

Interaciologia: a interação escritor–amparador de função; a interação autor-leitor;  

a interação livro-leitor; a interação intelectualidade-parapsiquismo. 

Crescendologia: o crescendo docência-autorado-liderança conscienciológica. 

Trinomiologia: o trinômio força autoral–força intelectual–força presencial; o trinômio 

traforismo-autoconfiança-autodeterminação aplicado aos escritos pessoais e à liderança mental-

somática interassistencial; o trinômio grafoproéxis–produtividade intelectual–liderança interas-

sistencial. 

Polinomiologia: o polinômio liderança-intelectualidade-interassistencialidade-parapsi-

quismo. 

Antagonismologia: o antagonismo cabotinismo / interassistencialidade; o antagonismo 

Marasmologia / liderança intelectual; o antagonismo dogmatismo / autoconvicção; o antagonis-

mo literato / cientista. 

Paradoxologia: o paradoxo de o autor, mesmo após a dessoma, continuar liderando na 

dimensão intrafísica, mediante o livro interassistencial publicado; o paradoxo do autor-líder-de- 

-si-mesmo, a partir da leitura da própria obra, redigida em vida pretérita. 

Politicologia: a mentalsomatocracia; a interassistenciocracia; a proexocracia; a evolucio-

cracia; a política do autorado conscienciológico. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual; a lei do maior esforço aplicada à produti-

vidade na escrita. 

Filiologia: a intelectofilia; a mentalsomaticofilia; a grafofilia; a escriptofilia; a gescono-

filia; a conviviofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a grafofobia; a gesconofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da inércia grafopensênica; a superação da 

síndrome do comodismo diante da autorresponsabilidade na publicação de livros tarísticos. 

Maniologia: a grafomania. 
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Mitologia: o mito do exclusivismo autoral absoluto. 

Holotecologia: a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a conscienciografoteca; a interas-

sistencioteca; a comunicoteca; a cosmoeticoteca; a verponoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Liderologia; a Conscienciografologia;  

a Gesconologia; a Grafopensenologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Proexologia;  

a Parapercepciologia; a Intrafisicologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin líder intelectual; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o autor conscienciólogo; o agitador de ideias; o abridor de caminhos;  

o atrator ressomático; o cientista da consciência; o conscienciografologista; o erudito; o escritor;  

o exemplarista; o grafocomunicólogo; o grafoproexista; o grafoproexólogo; o intelectual; o tene-

pessista; o reeducador; o parapercepciologista; o parapolímata; o verbetógrafo; o verbetólogo. 

 

Femininologia: a autora consciencióloga; a agitadora de ideias; a abridora de caminhos; 

a atratora ressomática; a cientista da consciência; a conscienciografologista; a erudita; a escritora; 

a exemplarista; a grafocomunicóloga; a grafoproexista; a grafoproexóloga; a intelectual; a tene-

pessista; a reeducadora; a parapercepciologista; a parapolímata; a verbetógrafa; a verbetóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens leader; o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens 

intellectualis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens scrip-

tor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens interassis-

tens; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: liderança intelectual interassistencial intrafísica = a exercida pelo escri-

tor conscienciólogo ainda na vida humana, na condição de conscin; liderança intelectual interas-

sistencial extrafísica = a exercida pelo escritor conscienciólogo na condição de consciex, median-

te a colheita intermissiva. 

 

Culturologia: a cultura da liderança pela Autoradologia; a cultura da liderança in-

terassistencial; a cultura da grafofilia interassistencial. 

 

Zeitgeist. Perante a Liderologia, o Zeitgeist atual, preponderante na Comunidade Consci-

enciológica Cosmoética Internacional (CCCI), é oportunidade para a liderança intelectual medi-

ante a escrita interassistencial. 

União. De acordo com a Conscienciografologia, importa aos escritores conscienciólogos 

unir forças, motivações, vontade e ideias, em prol da continuidade na manutenção da materiali-

zação das próprias reflexões, insights e inspirações em forma de escritos, sustentados pelo para-

digma científico da Conscienciologia, pelo princípio da descrença e pela Cosmoeticologia. Vale 

lembrar a existência da UNIESCON, fundada em 2008, na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, 

Brasil. 

Intermissão. Aos intermissivistas escritores, concerne-lhes honrar o próprio CI, a partir 

do continuísmo na efervescência cultural consciencial, sob o enfoque do neoparadigma consci-

enciológico. Verba volant, scripta manent. 

Materialização. Com a materialização dos neoideais libertários da Conscienciologia em 

forma de artigos, verbetes e livros, tornar-se-á possível a manutenção do embasamento intelectual 

e científico para a continuidade no trabalho de expansão desta Neociência. 
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Distanciamento. Diante da Proexologia, se o escritor tarístico-libertário castrar-se da 

habilidade redacional pessoal estará, consequentemente, distanciando-se dos mais valiosos fins da 

própria existência intrafísica ou do próprio desideratum. 

Maxiproéxis. Segundo a Parailuminismologia, este período de Neoverponologia em 

curso, poderá constituir a cultura do iluminismo conscienciológico, na qual intelectuais-escrito-

res-intermissivistas das mais diversas origens exerçam o papel de líderes intelectuais interassis-

tenciais, na condição de minipeça dentro do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, 

cumprindo a função individual na maxiproéxis grupal da Conscienciologia, mediante a publica-

ção das próprias ideias. 

Autexemplo. Para o líder, a melhor liderança é pelo autexemplo. Em síntese: aos es-

critores afinizados à Conscienciologia, cabe-lhes a primoprioridade da escrita interassistencial, 

tarística e cosmoética. 

Linha. Com o caminhar inexorável dos ponteiros do relógio da Seriexologia, para deter-

minada linha de pensamento ser mantida e não se transformar apenas em fonte de elucubração 

mental e nostalgia e, por outro lado, tornar-se geradora de mudanças concretas, paulatinas e pere-

nes, é fundamental a continuidade e renovação das pesquisas e publicações, no caso da Conscien-

ciologia, embasadas nas vivências teáticas do próprio pesquisador-escritor-autor. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a liderança intelectual interassistencial, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Antiautomarasmologia:  Gesconologia;  Homeostático. 

03.  Atrator  ressomático:  Ressomatologia;  Homeostático. 

04.  Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Autoridade  consciencial:  Interassistenciologia; Homeostático. 

06.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

07.  Conscienciografologista:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Escrita  conscienciológica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Escritor  conscienciólogo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Grafoproéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Liderança  pessoal:  Liderologia;  Neutro. 

13.  Liderologia:  Politicologia;  Neutro. 

14.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

15.  Trafor  da  escrita:  Traforologia;  Homeostático. 

 

PARA  O  AUTOR  LÍDER  INTERASSISTENCIAL,  IMPORTA   
A  AUTOCONFIANÇA  SEM  ARROGÂNCIA  INTELECTUAL,  

AUTOCONVICÇÃO  SEM DOGMATISMO  E  AUTODETERMINA-
ÇÃO  PARA  A  MANUTENÇÃO  DOS  ESCRITOS  PESSOAIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já assumiu o papel pessoal de liderança intelec-

tual interassistencial? Em qual patamar de autoconvicção proexológica? 
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L I D E R A N Ç A    I N T E R E M P Á T I C A  
( L I D E R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A liderança interempática é a qualidade, condição ou caráter da autoridade 

da consciência, intra ou extrafísica, facilitadora da coatuação evolutiva, ao acessar, captar e compre-

ender diferentes perfis conscienciais, em distintos contextos interassistenciais com equipins e equi-

pexes. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo líder vem do idioma Inglês, leader, “algo ou alguém que guia, 

conduz”. Os termos líder e liderança surgiram no Século XX. O prefixo inter procede do idioma 

Latim, inter, “no interior de dois; entre; no espaço de”. O vocábulo empatia provém do idioma In-

glês, empathy, traduzido do idioma Alemão, einfühlung, e este derivado do idioma Grego, empá-

theia, “paixão”. Apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Liderança interativa empática. 2.  Liderança interconviviológica empáti-

ca. 3.  Liderança conscienciofílica. 

Neologia. As 3 expressões compostas liderança interempática, liderança interempática 

esboçante e liderança interempática avançada são neologismos técnicos da Liderologia. 

Antonimologia: 1.  Liderança egoísta. 2.  Liderança partidária. 3.  Liderança despótica. 

Estrangeirismologia: o rapport interconsciencial; o strong profile; o green card multi-

dimensional do líder conscienciofílico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à liderança interassistencial. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Líder interempáti-

co interconecta. 

Citaciologia. Eis 4 citações contributivas ao tema: – Poderia haver maior milagre do 

que olharmos com os olhos do outro por um instante? (Henry David Thoreau, 1817–1862).  

A minha humanidade está inextricavelmente ligada à sua humanidade (Desmond Tutu, 1931–).  

O mais importante ingrediente na fórmula do sucesso de um líder é saber como lidar com as pes-

soas (Theodore Roosevelt, 1858–1919). Grandes líderes exercem a liderança de duas maneiras: 

por meio das histórias que contam e da vida que levam (Howard Gardner, 1943–). 

Ortopensatologia. “Na liderança, o caráter e a exemplificação cosmoética do líder são 

superiores ao poder da sua autoridade”. “O líder interassistencial faz  ensina e comanda”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Liderologia Interassistencial; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; o holopensene pessoal da conscienciofilia; os benignopensenes; a be-

nignopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopenseni-

dade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os para-

pensenes; a parapensenidade; os cosmovisiopensenes; a cosmovisiopensenidade. 

 

Fatologia: a liderança interempática; a liderança enquanto exemplo de transparência 

cosmoética; a liderança com base no rapport interempático; a intercompreensão a partir do abertis-

mo consciencial e da afetividade sadia das lideranças; a anticonflituosidade do líder; o posiciona-

mento pessoal em favor da Humanidade e Para-Humanidade; o fato de o desenvolvimento da in-

terempatia estar ao alcance de todos; as crenças irracionais sobre liderança; as amizades evoluti-

vas entre as mais diversas etnias e culturas; a opção pela paz em organizações e famílias; o conví-

vio transnacional sadio, a exemplo da região da Tríplice Fronteira (Trifron), Foz do Iguaçu, Para-

ná, Brasil; o sorriso aberto desassediador; a visão traforista na aglutinação de instituições dedica-

das à interassistência conjunta; a comunicação poliglota pró-evolutiva; a intencionalidade qualifi-
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cadora das ações interassistenciais; as biblioitinerâncias conscienciológicas; os trabalhos dos tra-

dutores de obras interassistenciais; as parcerias interassistenciais entre instituições; a coliderança 

interassistencial da equipin; a qualificação da liderança interempática; a cosmovisão; a hipótese 

de a interempatia levar ao maxifraternismo; as ações dos intermissivistas na Pré-Intermissiologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as parassincronici-

dades indicadoras do acerto nas ações liderológicas interassistenciais; os acoplamentos energéti-

cos interempáticos; o profissionalismo das equipes de campos parapsíquicos; as visitas técnicas 

em comunexes; os indicadores financeiros multidimensionais; a interassistencialidade do parapsi-

quismo lúcido; as simulcognições com os assistidos; as precognições alinhadas ao contexto assis-

tencial; a comunex Empathium; a paradiplomacia vivenciada; a paraidentidade interassistencial;  

a coliderança evolutiva equipexes-equipins nos processos da reurbex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo liderológico força presencial–autoridade moral; o siner-

gismo afetividade sadia–interempatia; o sinergismo consciência aglutinadora–consciência cos-

movisionária; o sinergismo autoliderança evolutiva–coliderança interassistencial; a construção 

do sinergismo conscin parapsíquica–consciex amparadora; o sinergismo aportes-retribuição. 

Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da intercooperação;  

o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio do exemplarismo do líder; o princípio evolu-

tivo do autesforço insubstituível; o princípio do Universalismo; o princípio proexológico da res-

ponsabilidade interassistencial; o princípio da Cosmoética; o princípio da descrença (PD) elimi-

nando qualquer tentativa de coerção intelectual; o princípio do abertismo consciencial; o princí-

pio de não exclusão de consciências; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; 

o princípio evolutivo do autodiscernimento cosmoético; o princípio da seriexialidade evolutiva. 

Codigologia: a verbação do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de 

Cosmoética (CGC) compartilhado e vivenciado pelas lideranças qualificando a interação. 

Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da in-

tercooperação; a teoria da maxiproéxis; a teática da tenepes; a teática da interassistencialidade 

consciencial; a teática do Universalismo. 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica da comunicação evolutiva; as 

técnicas para projeção consciente; a técnica do acolhimento interassistencial; a técnica das via-

gens internacionais evolutivas; as técnicas para qualificação do estilo pessoal de liderança; as 

técnicas do intencionograma; a técnica da pangrafia; a técnica da recuperação dos megacons 

com foco interassistencial. 

Voluntariologia: a aplicação dos trafores no voluntariado conscienciológico; a interqua-

lificação das lideranças no voluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico do Paradireito; o labo-

ratório conscienciológico da Paradiplomacia; o laboratório conscienciológico da Cosmovisiolo-

gia; o laboratório conscienciológico Holociclo. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível da Pararreur-

banologia; o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Holoconviviologia; o Colé-

gio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da 

Comunicologia; o Colégio Invisível da Maxifraternologia; o Colégio Invisível da Interassisten-

ciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito ricochete do autexemplo; os efeitos construtivos da liderança evo-

lutiva; o efeito da liderança interempática na aglutinação grupal; o efeito desassediador da anti-

conflituosidade nas interrelações; o efeito da afinidade energética potencializando a interempa-

tia; o efeito reverberador da interassistência; o efeito da autodisponibilidade à interassistência; 

os efeitos surpreendentes das amizades evolutivas; a participação assistencial nos efeitos das re-

urbanizações no holopensene do Planeta (reurbex); o efeito de assumir a singularidade conscien-
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cial; o efeito da responsabilidade multidimensional na vida humana. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da tares; as neossinapses geradas pela co-

nexão com amparo extrafísico; as neossinapses geradas pelo exemplarismo pessoal da liderança; 

as mudanças intraconscienciais predispondo neossinapses; as neossinapses altruísticas propicia-

das pelo processo da interempatia; as neossinapses provocadas pelo contato com diferentes pa-

rarrealidades. 

Ciclologia: o ciclo falar-ouvir; o ciclo teoria-prática; o ciclo vida intrafísica–vida ex-

trafísica; o ciclo Curso Intermissivo–teática aplicada–neoliderança interassistencial. 

Enumerologia: a liderança traforista; a liderança harmonizadora; a liderança altruísta; 

a liderança aglutinadora; a liderança tarística; a liderança evolutiva; a liderança interassistencial 

universalista. 

Binomiologia: o binômio assistente afável–assistido abordável; o binômio autolideran-

ça evolutiva–coliderança; o binômio liderança-assistência; o binômio dinâmico maximecanismo 

multidimensional–minipeça interassistencial; o binômio admiração-discordância; o binômio em-

patia-interempatia; o binômio interempatia-simulcognição; o binômio escuta multidimensional– 

–fala multidimensional; o binômio conjugação de trafores–convergência de esforços intercoope-

rativos. 

Interaciologia: a interação intercompreensão-interassistencialidade; a interação autoli-

derança-heteroliderança; as interações tarísticas digitais nos mais diversos idiomas; a interação 

liderança interempática–resultados interassistenciais. 

Crescendologia: o crescendo identificação da demanda do assistido–ato interassistenci-

al do assistente. 

Trinomiologia: o trinômio refinamento pensênico–compreensão–interassistência; o tri-

nômio autodiscernimento-compreensão-flexibilidade; o trinômio conhecer-compreender-apren-

der; o trinômio carisma–empatia–força presencial; o trinômio memória afetiva–aproximação– 

–abertismo consciencial; o trinômio acolhimento-abertismo-respeito; o trinômio intercompreen-

são-intercooperação-interconfiança; o trinômio interassistencialidade-liderança-responsabili-

dade. 

Polinomiologia: o polinômio desenvolvimento da emocionalidade–empatia–afetividade 

sadia–intercompreensão–interempatia; o polinômio interempatia-maxifraternismo-universalis-

mo-transafetividade; o polinômio altruísmo-abertismo-universalismo-cosmovisão. 

Antagonismologia: o antagonismo liderança interempática / liderança belicista; o an-

tagonismo ato egoísta / ato altruísta; o antagonismo interprisão grupocármica / recomposição 

grupocármica; o antagonismo liderança ativa em retrovida / liderança atual ociosa. 

Paradoxologia: o paradoxo heurístico megafoco autopensênico–abertismo autopensê-

nico. 

Politicologia: a assistenciocracia; a democracia; a cosmocracia; a cosmoeticocracia;  

a ideocracia; a meritocracia; a paradireitocracia; a autodiscernimentocracia; a proexocracia;  

a conviviocracia. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei da interdependência consciencial; a lei da evolução 

grupal; a lei da interassistencialidade; a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Filiologia: a interassistenciofilia; a exemplofilia; a conscienciofilia; a pacificofilia; a tra-

forofilia; a comunicofilia; a neofilia; a holoconviviofilia; a ortopensenofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a liderofobia; a neofobia; a xenofobia; a comunicofobia; a superação das fo-

bias sustentadoras dos auto e heterassédios. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose induzindo ao erro na liderança; a síndrome 

do super-herói comprometendo a interassistência; a síndrome do impostor limitando a manifesta-

ção da singularidade consciencial do líder. 

Maniologia: a evitação da megalomania; a superação da mania da visão trafarista. 

Mitologia: os mitos da liderança; os mitos envolvendo a interassistência. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a lideroteca; a grupocarmoteca; a proexoteca;  

a comunicoteca; a ortopensenoteca; a convivioteca; a paradireitoteca; evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Liderologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Comuni-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14027 

cologia; a Mentalsomatologia; Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Paradiplomaciologia;  

a Grupocarmologia; a Holomaturologia; a Parassociologia; a Parapolítica. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin interempática; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; o ser interassistencial; o ser acolhedor; a conscin líder; a conscin autora; a conscin pangra-

fista; a conscin líder evolutiva; a conscin pré-mãe. 

 

Masculinologia: o infiltrado cosmoético; o epicon conscin-cobaia interassistencial;  

o pesquisador independente; o líder conscienciofílico; o líder de equipins e equipexes; o acopla-

mentista; o epicon; o paravoluntário; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o exempla-

rista; o atacadista consciencial; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo;  

o conscienciólogo; o paradiplomata; o parapolítico; o parapercepciologista; o projetor consciente;  

o conviviólogo; o ofiexista; o líder interempático assistente na Pré-Intermissiologia; o evolució-

logo; o teleguiado autocrítico. 

 

Femininologia: a infiltrada cosmoética; a epicon conscin-cobaia interassistencial; a pes-

quisadora independente; a líder conscienciofílica; a líder de equipins e equipexes; a acoplamentis-

ta; a epicon; a paravoluntária; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a exemplarista; 

a atacadista consciencial; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consci-

encióloga; a paradiplomata; a parapolítica; a parapercepciologista; a projetora consciente; a con-

vivióloga; a ofiexista; a líder interempática assistente na Pré-Intermissiologia; a evolucióloga;  

a teleguiada autocrítica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens leader; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens empha-

ticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens evoluti-

ens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens agglutinator;  

o Homo sapiens universalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: liderança interempática esboçante = a vivenciada com boa intenção pelo 

líder parapsíquico jejuno; liderança interempática avançada = a aplicada pelo evoluciólogo. 

 

Culturologia: a cultura de paz; a cultura da intercooperacão; a cultura da evolução in-

terconsciencial; a cultura da amizade evolutiva; a cultura da interconfiança; a cultura da holo-

maturidade; a cultura do universalismo; a cultura  da interassistencialidade. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometria, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 15 tipos liderológicos mais propensos ao desenvolvimento da interempatia: 

01.  Liderança acolhedora. 

02.  Liderança conscienciofílica. 

03.  Liderança cosmoética. 

04.  Liderança democrática. 

05.  Liderança desassediadora. 

06.  Liderança empreendedora. 

07.  Liderança harmonizadora. 

08.  Liderança holoconviviológica. 

09.  Liderança maxifraterna. 

10.  Liderança multidimensional. 

11.  Liderança neofílica. 

12.  Liderança ortopensênica. 
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13.  Liderança pacificadora. 

14.  Liderança parapsíquica. 

15.  Liderança tenepessológica. 

 

Tabelologia. Segundo a Cosmoeticologia, eis, em ordem alfabética, o cotejo entre 8 as-

pectos da liderança interempática cosmoética e a liderança empática comum, para aprofundamen-

to das pesquisas aos interessados: 

 

Tabela  –  Liderança  Interempática  Cosmoética  x  Liderança  Empática  Comum 

 

N
os

 
Liderança  Interempática  

Cosmoética 
Liderança  Empática  Comum 

1. Amparabilidade lúcida Amparabilidade jejuna 

2. Conscienciofilia Grupofilia 

3. Exemplarismo a maior Exemplarismo a menor 

4. Omnifraternidade Seletividade 

5. Ortointencionalidade Intencionalidade ambígua 

6. Ortopensenidade Pensenidade ambígua 

7.  Paradiplomacia Diplomacia 

8.  Parapsiquismo interassistencial Parapsiquismo comum 

 

Otimizadores. A qualificação de autoliderança evolutiva, tendo por base o desenvolvi-

mento da interempatia, pode ser otimizada, por exemplo, em ordem alfabética, por 14 posturas: 

01.  Acoplamentos. Ampliar a lucidez nas interações, qualificando o trabalho conjunto 

com a equipe de amparadores. 

02.  Afetividade. Investir no desenvolvimento da afetividade sadia nas relações inter-

conscienciais, sem sectarismos ou apriorismoses, inclusive com os princípios conscienciais da 

fauna e da flora. 

03.  Amizades. Ser ativo na geração de vínculos reais de amizades evolutivas, intra e ex-

trafísicas. 

04.  Autenticidade. Viver a singularidade consciencial sem medos e crenças irracionais. 

05.  Autocriticidade. Ampliar a autopercepção referente à manifestação do estilo pesso-

al de liderança e as repercussões nas relações interconscienciais. 

06.  Bioenergética. Buscar ser mais doador ao invés de pedinte, sem medo de comparti-

lhar energias. 

07.  Coliderança. Agir em ações interassistenciais conjuntas de várias equipes intrafísi-

cas e extrafísicas. 

08.  Cosmovisão. Ampliar a cosmovisão e mundividência, a exemplo de leituras varia-

das e experiências lúcidas de projeção consciente. 

09.  Decisão. Abrir mão da condição de vítima e de algoz. 

10.  Descrença. Experimentar por si mesmo o diferente, sem preconceitos, mantendo  

a omnicriticidade. 

11.  Exemplarismo. Buscar a autoincorruptibilidade. 

12.  Expectativa. Reduzir as expectativas abrindo mão do heterocontrole. 

13.  Ortopensenidade. Reconhecer e diferenciar os autopensenes homeostáticos dos no-

sográficos, os traforistas dos trafaristas e optar pelo traforismo realista. 

14.  Transparência. Preferir a glasnost aos escondimentos. 
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Benefícios. Sob o aspecto da Liderologia, eis, em ordem alfabética, 11 benefícios passí-

veis de serem alcançados pela consciência ao qualificar a liderança interempática: 

01.  Abertismo holoconvioviológico. 

02.  Ampliação das modalidades de assistência. 

03.  Ampliação do senso de Universalismo. 

04.  Aperfeiçoamento da ortocomunicação. 

05.  Aumento da lucidez multidimensional. 

06.  Melhoria da capacidade de intercompreensão. 

07.  Qualificação da intenção. 

08.  Qualificação do detalhismo conscienciométrico. 

09.  Qualificação interassistencial. 

10.  Reeducação parapsíquica. 

11.  Reeducação pensênica. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a liderança interempática, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Binômio  empatia-assertividade:  Conviviologia;  Homeostático. 

02.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

03.  Empatia  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Empatia  traforista:  Holocarmologia;  Homeostático. 

05.  Escola  de  líderes  cosmoéticos:  Liderologia;  Homeostático. 

06.  Inteligência  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Liderança  compartilhada:  Liderologia;  Neutro. 

08.  Liderança  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Liderança  multidimensional:  Liderologia;  Homeostático. 

10.  Liderança  pessoal:  Liderologia;  Neutro. 

11.  Liderologia:  Politicologia;  Neutro. 

12.  Paracompreensibilidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Perfil  liderológico  interassistencial:  Perfilologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

15.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

A  LIDERANÇA  INTEREMPÁTICA  PERMITE,  À  CONSCIN,  
AMPLIAR  O  ROL  DE  PROTAGONISMOS  NAS  EQUIPES  

INTERASSISTENCIAIS,  POR  MEIO  DO  ABERTISMO  NAS  

INTERRELAÇÕES  E  DA  CONSCIENCIOFILIA  AUTOLÚCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a importância da interempatia na lideran-

ça avançada? Quais os resultados interassistenciais almejados com a conquista de tal condição? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Arbinger Institute Brasil; Resolvendo Conflitos: A Opção pela Paz em Organizações e Famílias; trad. 

Ivo Korytowski; 223p.; 4 seções; 9 diagramas; 12 ilus.; 2 enus.; 21x14cm; br; Rio de Janeiro, RJ; Sextante; 2009; páginas 
95 a 99, 132, 133, 146, 147, 157 a 160, 167 a 170, 181 a 183, 189 a 194 e 214 a 219. 

2.  Chopra, Sanjiv; Liderando pelo Exemplo: Os 10 Princípios Fundamentais dos Líderes de Sucesso; trad. 

Paulo Polzonoff Junior; 143 p.; Elsevier; Rio de Janeiro, RJ; 2012; páginas 19 a 28. 
3.  Rogick, Flávia B.; Consciência Centrada na Assistência: Breve Estudo Conscienciométrico da Conscin 

Vulgar ao Tenepessista Veterano; pref. Djalma Fonseca; revisores; Djalma Fonseca; & Nina Manfroi; et al; 300  



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14030 

p.; 4 partes; 34 caps.; 5 endereços; epílogo; 55 enus.; 1 escala; 1 esquema; 1 ilus.; 25 siglas; 4 tabs.; 1 teste; epílogo; 60 

refs.; 5 anexos; alf; ono.; 23 x 16 cm.; br; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; Foz do Iguaçu, 

PR; 2016; páginas 1 a 298. 
4.  Takaki, Patricia; & Zolet, Simone; Paradiplomacia Vivenciada; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; 

Vol.10; N.1; II Jornada de Administração Conscienciológica; 2006; páginas 112 a 118. 

5.  Teles, Mabel; Zéfiro: A Paraidentidade Intermissiva de Waldo Vieira; revs. Erotides Louly; et al; 3 se-
ções; 12 caps.; 2 cronologias; 1 diagrama; 1 E-mail; 30 enus.; 36 fotos; 19 microbiografias; 47 siglas; 2 tabs.; 2 websites; 

glos. 212 termos; 40 refs.; 7 webgrafias; alf.; geo; ono.; 23,5 x 16,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2014; páginas 131 a 191. 
6.  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 

134 a 135, 138 a 141, 232 a 233, 236 a 237 e 240 a 241. 
7.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  

1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 

termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 976, 1.349  

a 1.351. 

8.  Waal, F; A Era da Empatia: Lições da Natureza para uma Sociedade mais Gentil; trad. Rejane Rubino. 
392 p.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2010; páginas 1 a 390. 

 

S. Z. 
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L I D E R A N Ç A    M U L T I D I M E N S I O N A L  
( L I D E R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A liderança multidimensional é a capacidade, habilidade, aptidão, compe-

tência, ousadia, acuidade, perspicácia e vivacidade de a consciência, com autoridade cosmoética, 

dirigir ou coordenar conscins e consciexes em trabalhos interassistenciais multidimensionais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo líder vem do idioma Inglês, leader, “algo ou alguém que guia  con-

duz”. As palavras l der e liderança surgiram no Século XX. O elemento de composição multi deri-

va do idioma Latim, multus, “muito; numeroso; em grande quantidade; extenso; espaçoso; impor-

tante; considerável”. O vocábulo dimensão procede do mesmo idioma Latim, dimensio, “dimen-

são; medida”. Apareceu no Século XVI. A palavra dimensional surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Articulação multidimensional. 2.  Comando multidimensional.  

3.  Coordenação multidimensional. 4.  Orientação multidimensional. 5.  Administração multidi-

mensional. 

Neologia. As 3 expressões compostas liderança multidimensional, liderança multidi-

mensional esboçante e liderança multidimensional avançada são neologismos técnicos da Lide-

rologia. 

Antonimologia: 1.  Liderança eletronótica. 2.  Desorientação multidimensional. 3.  De-

sinformação interdimensional. 4.  Desagregação multidimensional. 5.  Desorganização intrafísica. 

Estrangeirismologia: o modus vivendi dinâmico multidimensional; o strong profile;  

a performance interdimensional; o Chief Executive Officer (CEO) multidimensional; o coach diu-

turno; o know-how interassistencial; o broker cosmoético multidimensional. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à liderança interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Líder forma 

líderes. Líder aglutina trafores. Liderança: exemplarismo multidimensional. 

Citaciologia: – Os chefes são líderes mais através do exemplo do que através do poder 

(Tácito 55–120). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da multidimensionalidade; o holopensene pessoal 

da Conviviologia; a autopensenidade acolhedora dos ortopensenes; a retilinearidade autopensêni-

ca; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os 

conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os cosmoetico-

pensenes; a cosmoeticopensenidade. 

 

Fatologia: a liderança multidimensional; a cosmovisão na liderança; a disposição inte-

rassistencial; a persistência na realização das tarefas interassistenciais; a superação da crise de 

crescimento; a coragem no enfrentamento das adversidades; as ações embasadas na Cosmoética; 

o limite cosmoético na interlocução; a automotivação interassistencial; a autoconfiança; a inter-

confiança na equipe; a compreensão da realidade das consciências; o despojamento; a comunica-

bilidade; o humor homeostático; a análise autocrítica; a visão traforista; o trabalho fundamentado 

na cooperação grupal; a superação da competição; a relação ganha-ganha; a mediação da adminis-

tração e solução de conflitos; o exemplarismo do líder; a retribuição dos aportes e bens evolutivos 

recebidos na existência humana; o ato de saber receber e o ato de saber doar; a infiltração cos-

moética; o revezamento no exercício da liderança; o traquejo social; a liderança como megatrafor 

da conscin; o carisma político; a facilidade para abrir as portas em prol da assistência; a maturi-

dade na liderança grupocármica; o autodiscernimento na realização das tarefas interassistenciais; 
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a teática da tares; a afinidade pensênica na interação interconsciencial; a força presencial; a atra-

ção interconsciencial; a aglutinação de trafores na formação de equipes; a empatia receptiva; o de-

senvolvimento dos laços philos na assistencialidade; as conexões maximizadoras da interassistên-

cia; o papel da liderança, distribuído entre vários atores, representada pela coesão grupal; a res-

ponsabilidade cosmoética; a minipeça interassistencial; o Universalismo; a autocoerência; a inte-

ligência evolutiva (IE); o sustentáculo da harmonia perante as pressões adversas do trabalho cole-

tivo; o epicentrismo consciencial;  a reciclagem pessoal produzindo reciclagens grupais; a cora-

gem consciencial dinamizando oportunidades interassistenciais. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a proatividade 

multidimensional; o aqui-agora multidimensional; a experiência multidimensional; o Curso Inter-

missivo (CI) enquanto elemento formador de líderes; a articulação multidimensional; a interassis-

tência multidimensional do líder; a multidimensionalização do saber; a sinalética energética e pa-

rapsíquica pessoal; a rotina útil da vivência multidimensional; a atuação em rede da liderança 

multidimensional; a autodisponibilidade multidimensional interassistencial; a identidade extra;  

o desassédio interconsciencial; a comunicabilidade multidimensional; as pararrealidades; o extra-

polacionismo parapsíquico evolutivo; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a autodesassedialidade;  

a identificação da autobagagem holobiográfica na existência atual; as tarefas da reurbex; a inter-

mediação entre equipin e equipex; a tenepes 24 horas; a ofiex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos trafores na superação dos trafares; a comunicação 

sinergística; o sinergismo interassistencial conscin-equipex; o sinergismo acalmia íntima–auto-

discernimento cosmoético–proatividade calculada; o sinergismo automotivação-trabalho-lazer; 

o sinergismo autoridade moral–força presencial; o sinergismo background multiexistencial– 

–autexperiência atual; o sinergismo bom senso–autodiscernimento evolutivo; o sinergismo com-

petência interassistencial–recurso pró-desperticidade; o sinergismo da coerência entre as vivên-

cias intrafísica-extrafísica-projetada; o sinergismo liderança-credibilidade. 

Principiologia: o princípio da multidimensionalidade da consciência; o princípio da 

liderança afetivo-interassistencial; o princípio da liderança distributiva-assistencial; o princípio 

da otimização evolutiva através da interassistencialidade cosmoética; o princípio de ir até às úl-

timas consequências cosmoéticas; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) do líder refletindo 

no grupo; o princípio do mais evoluído assistir o menos evoluído; o princípio paradireitológico 

do líder assistir ao grupo; o princípio da inseparabilidade grupocármica favorecendo a resolu-

ção de conflitos entre desafetos; o princípio dos líderes formando novos líderes; o princípio da 

comunicação interassistencial; o princípio da recepção e consequente retribuição. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado nas interrelações multi-

dimensionais; o código grupal de Cosmoética (CGC) orientando a produtividade coletiva da lide-

rança. 

Teoriologia: a teoria da liderança pessoal; a progressiva quitação dos endividamentos 

cármicos condizentes à teoria da interprisão grupocármica; o exercício da liderança ratificando  

a teoria sobre a vida humana atual valer 15 vidas humanas pregressas; a colocação da autovi-

vência acima da teoria; a teoria dos Cursos Intermissivos; a teática da interassistência multidi-

mensional; a teática do auto e do heterodesassédio; a teoria conscienciológica do traforismo;  

a teoria da ação cooperativa; a teoria da força presencial exemplarista; a teoria da identidade 

extra; a teoria da minipeça do maximecanismo na evolução grupal; a teoria de o professor ou 

professora de Conscienciologia ser agente retrocognitor para os alunos e alunas. 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional profilático; a técnica de enfatizar os trafo-

res acima dos trafares alheios em busca da aglutinação interconsciencial; a técnica da aquisição 

do senso universalista; a técnica do diálogo e da diplomacia; a técnica do acolhimento interas-

sistencial; as técnicas da projetabilidade lúcida (PL); a técnica da retribuição; a técnica do 

exemplarismo; a técnica do enciclopedismo; a técnica da tenepes; a paratécnica da ofiex. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laborató-

rio conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo;  

o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da docência cons-

cienciológica; o laboratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Assistenciolo-

gia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio 

Invisível da Pacifismologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível dos As-

sistentes das Reurbanizações Extrafísicas. 

Efeitologia: a força da mudança gerando efeitos interassistenciais; a lucidez enquanto 

efeito do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal na próxima ressoma; os efeitos da extrafisicalidade 

na intrafisicalidade; o efeito abrangente das conscins pacificadoras componentes de células paci-

fistas espalhadas pelo planeta atuando em conjunto com a reurbex, ao modo da Cognópolis;  

o efeito acumulativo das ações pessoais cosmoeticamente corretas; o efeito assistencial de pen-

sar o melhor para todos; o efeito da autoconfiança gerado a partir das experiências extrafísicas 

esclarecedoras autocomprobatórias; o efeito da autodeterminação na aceleração da evolução pes-

soal; o efeito da itinerância conscienciológica; o efeito da empatia receptiva favorecendo a sinto-

nia com a equipex; o efeito de assumir a responsabilidade multidimensional na vida humana;  

o efeito halo, motivacional, do exemplarismo do líder sobre a própria equipe de voluntários. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses relativas à interassistencialidade a partir 

da ação da liderança; a formação de neossinapses nas aprendizagens multidimensionais; a forma-

ção continuada de neossinapses derivada do fato de assumir o Curso Intermissivo; as mudanças 

intraconscienciais gerando neossinapses; as neossinapses da intercooperação interconsciencial 

multidimensional; as neossinapses derivadas da tares; as neossinapses geradas pela conexão 

com o amparo extrafísico; as neossinapses geradas pela superação das crises de crescimento; as 

neossinapses geradas pelas experiências parapsíquicas; as neossinapses geradas pelo acolhi-

mento assistencial intra e extrafísico; as neossinapses geradas pelo exemplarismo pessoal da li-

derança; as neossinapses adquiridas com a docência conscienciológica. 

Ciclologia: o ciclo alternante líder-liderado; o ciclo aquisição-elaboração-distribuição- 

-expansão; o ciclo articulação social–mobilização grupal–realização coletiva; o ciclo assistência 

intrafísica–assistência intermissiva; o ciclo autodesassédio–heterodesassédio–desassédio grupal; 

o ciclo automotivador das realizações pessoais; o ciclo crise de crescimento (impasse)–ajuste da 

bússola consciencial (autodecisão)–neopatamar evolutivo (consequência); o ciclo falar-ouvir;  

o ciclo funcional orientação-apoio-delegação; o ciclo conflito-mediação-conciliação. 

Enumerologia: a liderança da consciência intrafísica; a liderança da consciência extra-

física; a liderança do intermissiologista; a liderança do desperto; a liderança da semiconsciex; 

a liderança do evoluciólogo; a liderança do Serenão. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio assistente afável–assisti-

do abordável; o binômio autoconfiança-heteroconfiança; o binômio autoconsciencialidade-gru-

palidade; o binômio autonomia individual–sustentabilidade grupal; o binômio liderança cosmoé-

tica–amparabilidade; o binômio liderança-assistência; o binômio saber liderar–saber ser lidera-

do; o binômio motivação pessoal–motivação grupal; o binômio saber centralizar–saber descen-

tralizar as decisões; o binômio dinâmico maximecanismo multidimensional–minipeça interassis-

tencial; o binômio conjugação de trafores–convergência de esforços coletivos. 

Interaciologia: a interação autoliderança-heteroliderança; a interação líder-liderado;  

a interação catálises individuais–catálises grupais; a interação holopensene pessoal–holopense-

ne grupal; a interação necessidades pessoais–necessidades grupais; a interação liderança-assis-

tencialidade; a interação reciclagem intraconsciencial–capacitação para o trabalho em equipe 

multidimensional; a interação minipeça autoconsciente–maximecanismo interassistencial multi-

dimensional; a interação consciencial na comunicação interassistencial. 

Crescendologia: o crescendo conviviológico liderado-líder; o crescendo egocarma-gru-

pocarma-policarma; o crescendo esforço pessoal–evolução grupal; o crescendo iniciativa pesso-

al–iniciativa grupal; o crescendo evolutivo Curso Intermissivo–professor de Conscienciologia–li-
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derança multidimensional; o crescendo líder formador de opinião–líder exemplarista cosmoéti-

co; o crescendo conhecer-vivenciar-exemplificar. 

Trinomiologia: o trinômio da liderança comunicação-motivação-mudança; o emprego 

multidimensional do trinômio assistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio 

posicionamento-comportamento-exemplificação; o trinômio liderança-liberdade-responsabilida-

de; a harmonia grupal na teática do trinômio intercompreensão-intercooperação-interconfiança; 

o trinômio superar-exemplificar-interassistir; o trinômio exemplarismo pessoal–força presen-

cial–autoridade moral. 

Polinomiologia: o polinômio liderança multidimensional–exemplarismo cosmoético– 

–autodomínio consciencial–verbação interassistencial; o polinômio exemplificativo postura- 

-olhar-voz-gesto; o polinômio transcendente Parassociologia-Paradireitologia-Paradiplomacia- 

-Parapoliticologia; o polinômio aproximação-empatia-acolhimento-interassistência; o polinômio 

autodiscernimento evolutivo–vontade firme–intenção cosmoética–autorresolução interassisten-

cial; o polinômio interação-afeto-tempo-confiança-assistência. 

Antagonismologia: o antagonismo liderança multidimensional ativa / liderança pessoal 

adormecida; o antagonismo vítima / algoz; o antagonismo ato individual / ato coletivo; o antago-

nismo ato intrafísico / ato extrafísico; o antagonismo benefícios pessoais / benefícios grupais;  

o antagonismo anonimato intrafísico / autexposição extrafísica; o antagonismo assistente  

/ assistido. 

Paradoxologia: o paradoxo da invisibilidade da liderança eficaz; o paradoxo da mega-

liderança silenciosa do Serenão; o paradoxo pesquisador independente intrafísico–minipeça in-

terassistencial multidimensional interdependente; a regra conscienciológica do paradoxo de en-

trar em si (egocentrismo) para sair de si (altruísmo); o paradoxo da autexemplificação máxima 

do Serenão anônimo; o paradoxo da melhor escolha evolutiva para si mesmo poder repercutir na 

melhor escolha evolutiva para todos. 

Politicologia: a assistenciocracia; a cosmocracia; a cosmoeticocracia; a democracia;  

a meritocracia; a paradireitocracia; a política interassistencial do maximecanismo multidimensi-

onal evolutivo. 

Legislogia: a lei da Cosmoética; a lei da afinidade interconsciencial; a lei da coexistên-

cia pacífica da Conviviologia; a lei do exemplarismo pessoal; a lei do maior esforço aplicada  

à interassistencialidade; a lei da interdependência; a lei da meritocracia evolutiva. 

Filiologia: a administrofilia; a assistenciofilia; a conscienciofilia; a cosmoeticofilia;  

a decidofilia; a exemplofilia; a pacificofilia; a paradireitofilia; a sociofilia; a traforofilia; a ofiexo-

filia. 

Mitologia: a busca da eliminação dos mitos, preconceitos, convencionalismos e dogmas;  

o mito do consenso absoluto; o mito do salvador da pátria; a desmitificação do parapsiquismo;  

a queda do mito da existência de atos sem consequências; a eliminação do mito da solidão;  

o descarte do mito do herói. 

Interdisciplinologia: a Liderologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Perfilologia; 

a Interassistenciologia; a Politicologia; a Paradiplomacia; a Paradireitologia; a Evoluciologia;  

a Parapercepciologia; a Multidimensiologia; a Exemplologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin líder; a conscin comparti-

lhadora; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o articulador multidimensional; o comandante multi-

dimensional; o dirigente multidimensional; o agente retrocognitor; o inversor existencial; o reci-

clante existencial; o voluntário; o paravoluntário; o epicon; o conscienciólogo; o ofiexista; o para-

percepciologista; o paradiplomata; o projetor consciente; o conviviólogo; o homem de ação;  

o exemplarista; o líder nato; o aprendiz de liderança; o intermissivista; o professor de Conscienci-

ologia; o administrador; o intermediador multidimensional; o Serenão. 
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Femininologia: a acoplamentista; a articuladora multidimensional; a comandante multi-

dimensional; a dirigente multidimensional; a agente retrocognitora; a inversora existencial; a reci-

clante existencial; a voluntária; a paravoluntária; a epicon; a consciencióloga; a ofiexista; a para-

percepciologista; a paradiplomata; a projetora consciente; a convivióloga; a mulher de ação;  

a exemplarista; a líder nata; a aprendiz de liderança; a intermissivista; a professora de Conscienci-

ologia; a administradora; a intermediadora multidimensional; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens articulator; o Homo sapi-

ens gestor; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens agens; 

o Homo sapiens agglutinator; o Homo sapiens intermediator; o Homo sapiens lider. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: liderança multidimensional esboçante = a atuação do professor de Cons-

cienciologia frente aos alunos; liderança multidimensional avançada = a atuação do ofiexista 

frente aos assistidos. 

 

Culturologia: a cultura da quebra de paradigmas; a cultura da coerência nos atos  

e ações; a cultura da interassistencialidade multidimensional; a cultura da Administração; a cul-

tura do parapsiquismo no exercício da liderança. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a liderança multidimensional, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Articulador:  Evoluciologia;  Neutro. 

03.  Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

04.  Autoridade  feminina  cosmoética:  Ginossomatologia;  Homeostático. 

05.  Autovisão  coletiva:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

06.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Consciência  miriaédrica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Conscin  pacificadora:  Pacifismologia;  Homeostático. 

09.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Exemplo  silencioso:  Exemplologia;  Homeostático. 

11.  Infiltrado  cosmoético:  Anonimatologia;  Homeostático. 

12.  Liderança  pessoal:  Liderologia;  Neutro. 

13.  Liderologia:  Politicologia;  Neutro. 

14.  Mediador:  Conflitologia;  Homeostático. 

15.  Strong  profile:  Perfilologia;  Homeostático. 

 

A  PRÓPRIA  CONSCIÊNCIA  É  RESPONSÁVEL  PELO  

DESENVOLVIMENTO  DA  LIDERANÇA  MULTIDIMENSIONAL,  
DECORRENTE  DA  MELHORIA  DA  QUALIDADE  DAS  AÇÕES  

INTERASSISTENCIAIS  INTRAFÍSICAS  E  EXTRAFÍSICAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite o exercício da liderança multidimensio-

nal? Qual é o nível de liderança vivenciada por você? 
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Organizações que aprendem (The Dance of Change); revisor técnico Zumble Aprendizagem Organizacional; trad. Bazán 

Tecnologia e Lingüística; 678 p.; 12 caps.; 2 E-mails; 162 enus.; 5 fluxogramas; 4 gráfs.; 65 ilus.; 6 microbiografias;  

5 tabs.; 276 websites; 4 notas; 227 refs.; alf.; 24 x 17 x 3 cm; br.; 2ª Ed.; Campus; Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 493  
e 494. 

06.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 

Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;  
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 

132 a 150. 
07.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 

caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 mi-

crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenogra-
fias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 

179, 543, 623, 895, 970, 1.007 e 1.008. 
08.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; glos. 

241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 88, 258, 1.105 e 1.110. 

09.  Idem; Nossa Evolução; revisores Alexander Steiner; & Sheila Guia; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.;  

1 E-mail; 1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 1 website; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 
Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 109. 

10.  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 366, 580, 833 e 922. 
11.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;  

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; 

ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 308, 536 e 575. 
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L I D E R A N Ç A    P E S S O A L  
( L I D E R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A liderança pessoal é a direção, governo, autoridade e controle das pró-

prias ações, por parte da consciência, no relacionamento com os princípios conscienciais, realida-

des do Cosmos e forças da Natureza. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo líder vem do idioma Inglês, leader, “algo ou alguém que guia  con-

duz”. As palavras líder e liderança surgiram no Século XX. A palavra pessoal provém do idioma 

Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Condução pessoal. 2.  Direção pessoal. 3.  Comando pessoal.  

4.  Gestão pessoal. 5.  Governo pessoal. 6.  Orientação pessoal. 

Neologia. As 3 expressões compostas liderança pessoal subumana, liderança pessoal 

humana e liderança pessoal parapsíquica são neologismos técnicos da Liderologia. 

Antonimologia: 1.  Desorientação pessoal. 2.  Ausência de liderança. 3.  Vida acéfala.  

4.  Anomia. 

Estrangeirismologia: a aura popularis; o strong profile; a proatividade nas transforma-

ções do status quo; a inspiração para a excelência nas performances individuais. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Autocogniciologia Evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Conviviologia; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopense-

nidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os or-

topensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os genopensenes; a genopen-

senidade; a autopensenização focada nos propósitos pretendidos por múltiplas consciências. 

 

Fatologia: a liderança pessoal; o fato de toda pessoa exercer algum tipo de liderança;  

a liderança social, política, científica, filosófica, parapsíquica ou artística; a liderança intercons-

ciencial irrecusável; a empatia do acoplador energético; a força presencial; o trabalho pessoal;  

a experiência pessoal; o autodiscernimento; a responsabilidade cosmoética; o arrastamento da 

exemplificação; a extroversão da comunicabilidade fácil; a autopolarização; a bússola conscien-

cial do líder; a maturidade da liderança grupocármica; a conduta-padrão; a abrangência da lide-

rança; as opções inteligentes; a racionalidade ponderada; a autocoerência; a automaturidade; a in-

teligência evolutiva (IE); a cosmovisão perspectiva pessoal; a tares teática; a maxiproéxis; a poli-

carmalidade; a vocação para a liderança ativa; o nível da articulação social; o estilo da liderança 

pessoal; o carisma político; o protagonismo evolutivo; o autocompromisso com metas e objetivos; 

o autocomprometimento com o rendimento evolutivo cosmoético; a facilidade de abrir as portas 

no alcance dos resultados; a aptidão para compreender, participar e cooperar; a faculdade de me-

diar, administrar e solucionar conflitos; a função de bombeiro diante do binômio fofocas-intrigas; 

a sustentação do holopensene da intercooperação grupal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a interassistencialidade do parapsiquismo; a assistência extrafísica 

ao / do líder humano; o sustentáculo da harmonia perante as pressões adversas ao trabalho cole-

tivo. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo liderança-credibilidade; o sinergismo força presencial–

–autoridade moral; o sinergismo competência-generosidade; o sinergismo assertividade-transpa-

rência. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença 

eliminando qualquer tentativa de coerção intelectual; o princípio da isonomia; o princípio do di-

reito universal à palavra; o princípio da não exclusão de consciências à participação na vida po-

lítica comunitária; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio do 

exemplarismo grupal (PEG); o princípio da empatia evolutiva; o princípio dos fins não justifica-

rem os meios. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando as influenciações in-

terpessoais; a orientação na construção do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as técnicas paradiplomáticas; a técnica 

da heterocrítica cosmoética; a técnica da Impactoterapia; a técnica da Cosmoética Destrutiva; as 

técnicas sociológicas da democracia pura; a técnica da vivência cosmoética grupocármica. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial da Conscienciologia; o voluntariado 

no trabalho da reeducação planetária. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório 

conscienciológico da Conscienciometria. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Experi-

mentologia; o Colégio Invisível da Infocomunicologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatolo-

gia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colé-

gio Invisível da Politicologia. 

Efeitologia: os efeitos construtivos da liderança evolutiva; os efeitos regozijantes de ser 

surpreendido por potencial inesperado do liderado ou liderada; os efeitos tarísticos da comuni-

cação clara, coerente, oportuna e interessante. 

Ciclologia: o ciclo circunstancial (dupla) líder-liderado. 

Enumerologia: o catalisador evolutivo; o articulador da maxiproéxis; o atrator ressomá-

tico; o abridor de caminho; o animador interconsciencial; o agente desencadeador; o amplificador 

da consciencialidade. A capacidade de interpretar informações e tendências; a capacidade de an-

tever necessidades e oportunidades; a capacidade de avaliar dificuldades e riscos; a capacidade 

de alinhar competências e esforços; a capacidade de guiar capacitações e aprimoramentos; a ca-

pacidade de facilitar debates e consensos; a capacidade de compartilhar desafios e responsabili-

dades. A habilidade em inspirar cumplicidade e confiança; a habilidade em lapidar potencialida-

des e trafores; a habilidade em fortalecer o discernimento e a autonomia; a habilidade em motivar 

à eficácia e à criatividade; a habilidade em reconhecer o empenho e as contribuições alheias;  

a habilidade em manter a integração e a coesão grupal; a habilidade em integrar as pessoas às 

funções e contextos. 

Binomiologia: o binômio líder-liderado; o binômio motivação pessoal–motivação gru-

pal; o binômio dinamismo-manutenção; o binômio sinceridade-candura; o binômio traforismo- 

-autoconfiança; o binômio (dupla) orientador evolutivo–orientando proexista; o binômio hetero-

motivação-automotivação; o binômio saber liderar–saber ser liderado; o binômio saber triun-

far–saber perder; o binômio saber argumentar–saber ouvir; o binômio saber centralizar–saber 

descentralizar as decisões. 

Interaciologia: a interação autoliderança-heteroliderança; a interação liderança-epi-

centrismo; a interação liderança-resultados. 

Crescendologia: o crescendo liderança–orientação administrativa integrada. 

Trinomiologia: o trinômio da liderança comunicação-motivação-mudança; o trinômio 

acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio interpretação-argumentação-dialética;  

o trinômio intenção-objetivo-perspectiva; o trinômio pessoal posicionamento-comportamento-

exemplificação; o trinômio voluntariado-engajamento-articulação; o trinômio simpatia-sincro-
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nia-sinergia; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio Criterio-

logia-Coerenciologia-Priorologia; o trinômio habilidade técnica–habilidade administrativa–ha-

bilidade interpessoal; o trinômio energia-autodisponibilidade-motivação. 

Polinomiologia: o polinômio recexológico impactar-tranquilizar-soerguer-motivar. 

Antagonismologia: o antagonismo liderança populista / liderança tarística; o antago-

nismo bom-ânimo / desânimo; o antagonismo motivação / desmotivação; o antagonismo vontade 

inquebrantável / vontade débil; o antagonismo linguagem cuidada / linguagem descuidada; o an-

tagonismo tares balsâmica / edulcoração melíflua; o antagonismo animador da tares / animador 

da tacon; o antagonismo animador generalista / animador especialista; o antagonismo liderança 

pessoal ativa / liderança pessoal adormecida. 

Paradoxologia: o paradoxo da conscin franzina de consciência vigorosa. 

Politicologia: a democracia; a maxiproexocracia; a interassistenciocracia; a meritocra-

cia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei da coexistência pacífica da megafraternidade; a lei do maior esforço 

integrativo à evolução geral. 

Filiologia: a conviviofilia; a decidofilia; a energofilia; a ergasiofilia; a ergofilia; a biofi-

lia; a conscienciofilia. 

Holotecologia: a administroteca; a pedagogoteca; a epicentroteca; a comunicoteca; a re-

cexoteca; a sociologicoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Liderologia; a Elencologia; a Grupocarmologia; a Sociologia;  

a Politicologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Parapedagogiologia; a Cosmoeticologia;  

a Proexologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista; a conscin-líder; a consciência líder de si mesma. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o epicentro lúcido; o gover-

nante; o formador de opinião; o estadista. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a governante; a for-

madora de opinião; a estadista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens leader; o Homo sapiens personalis; o Homo sapiens 

agens; o Homo sapiens catenator; o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens mutator; o Homo 

sapiens cognopolita; o Homo sapiens articulator; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens 

assistentialis. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: liderança pessoal subumana = o governo pessoal sobre seres subumanos 

ou animais domésticos; liderança pessoal humana = o governo pessoal sobre seres humanos ou 

algum segmento da Humanidade e da Socin; liderança pessoal parapsíquica = o governo pessoal 

sobre parafenômenos capazes de influenciar as consciências, conscins ou consciexes. 

 

Culturologia: a cultura da Grupocarmologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Liderologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 

categorias de lideranças pessoais, em geral: 

01.  Liderança artística: a psicossomática. 

02.  Liderança científica: a da Heuristicologia. 

03.  Liderança comunitária: a sociológica. 

04.  Liderança cosmoética: a do Serenão. 

05.  Liderança doméstica: a do gestor do lar. 

06.  Liderança empresarial: a econômico-financeira; a do proprietário ou diretor da 

empresa. 

07.  Liderança esportiva: a da Somática. 

08.  Liderança evolutiva: a do evoluciólogo. 

09.  Liderança executiva: a do gestor; a do CEO. 

10.  Liderança familiar: a paternal ou maternal. 

11.  Liderança filosófica: a ideológica. 

12.  Liderança mentalsomática: a do pesquisador; a do intelectual. 

13.  Liderança militar: a belicista. 

14.  Liderança pedagógica: a do docente. 

15.  Liderança política: a do prefeito; a do governador. 

16.  Liderança proexológica: a do maxiproexólogo. 

17.  Liderança profissional: a do empregador. 

18.  Liderança religiosa: a do papa. 

19.  Liderança subumana: a do criador de animais; a do veterinário. 

20.  Liderança tecnológica: a do especialista. 

 

Taxologia. De acordo com a Politicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

condições antropológicas e expressões multidimensionais relevantes para a pesquisa e a compre-

ensão da evolução das lideranças pessoais dos princípios conscienciais, em geral: 

01.  Areópago conscienciológico (Intrafisicologia). 

02.  Bairro Cognópolis (Urbanologia). 

03.  Conselho dos 500 (Liderologia). 

04.  Democracia pura (Experimentologia). 

05.  Estado Mundial (Prospectivologia). 

06.  Movimentação migratória (Geopoliticologia). 

07.  Paradiplomacia (Comunicologia). 

08.  Paradireitologia (Cosmoeticologia). 

09.  Parapoliticologia (Parapercepciologia). 

10.  Parassociologia (Extrafisicologia). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a liderança pessoal, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Agente  desencadeador:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Animador  consciencial:  Conviviologia;  Homeostático. 

05.  Areópago  conscienciológico:  Administrativologia;  Neutro. 

06.  Articulador:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Atrator:  Evoluciologia;  Neutro. 

08.  Atrator  ressomático:  Ressomatologia;  Homeostático. 

09.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Condomínio  cognopolitano:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

11.  Consciência  atratora:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

12.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

13.  Conscin-trator:  Evoluciologia;  Neutro. 

14.  Domínio  pessoal:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

15.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

TODA  CONSCIÊNCIA,  CONSCIN  OU  CONSCIEX,  RESPON-
DE  IRRECUSAVELMENTE  PELA  LIDERANÇA  INEVITÁVEL,  
EXERCIDA  POR  SI  PRÓPRIA,  NO  REDUTO  DO  UNIVER- 
SO  GRUPOCÁRMICO,  ESPECÍFICO,  NO  QUAL  EVOLUI. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive consciente quanto à própria liderança? Qual 

é a categoria dessa liderança, hoje? 
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L I D E R O L O G I A  
( P O L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Liderologia é a Ciência aplicada aos estudos, práticas, conhecimentos es-

pecíficos, sistemáticos, técnicos, teáticos ou pesquisas sobre qualidade, condição ou caráter da 

formação de lideranças entre as consciências, exercidas com fundamentações cosmoéticas evolu-

tivas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo líder vem do idioma Inglês, leader, “algo ou alguém que guia  con-

duz”. Surgiu no Século XX. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, 

“Ci ncia; Arte; tratado; exposição verbal; tratamento sistemático de   tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência da liderança. 2.  Ciência do comando. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo líder: colí-

der; contratorpedeiro-líder; egolíder; intermissivista-líder; liderada; liderado; liderança; lide-

rar; liderável; lideróloga; Liderologia; liderológica; liderológico; liderólogo; megalíder; pós-lí-

der; pré-líder; vice-líder; vice-liderança. 

Neologia. As duas expressões compostas Liderologia Cosmoética e Liderologia Antro-

polátrica são neologismos técnicos da Politicologia. 

Antonimologia: 1.  Ausência da liderança. 2.  Anomia. 3.  Anarquia. 

Estrangeirismologia: a aura popularis; o rapport interconsciencial; o strong profile do 

líder cosmoético. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Grupocarmologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Politicologia; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a autopensenização da criativi-

dade produtiva. 

 

Fatologia: o fato de toda pessoa exercer algum tipo de liderança; a liderança social, polí-

tica, científica, filosófica, parapsíquica ou artística; a liderança interconsciencial irrefutável; a ex-

periência pessoal; o autodiscernimento; a responsabilidade cosmoética; o arrastamento da exem-

plificação; a extroversão da comunicabilidade fácil; a autopolarização; a bússola consciencial do 

líder; a maturidade da liderança grupocármica; a conduta-padrão; a abrangência da liderança; as 

opções inteligentes; a racionalidade ponderada; a autocoerência; a automaturidade; a inteligência 

evolutiva (IE); a tares teática; a policarmalidade; a vocação para a liderança ativa; o nível da arti-

culação social; o estilo da liderança pessoal; o carisma político; a formação dos intermissivistas- 

-líderes; as maxiproéxis; o mentor; a formação do condutor; o comandante; o governante; o arti-

culador social; o gestor da evolução; as hierarquias sociais; as ascendências culturais, econô-

micas, emocionais, cognitivas e evolutivas; os exercícios da liderança; as estratégias de liderança; 

os papéis da liderança; as ferramentas da liderança; a Escola da Formação de Líderes; os atributos 

pró-liderança; a vontade firme sendo atributo essencial; as competências específicas; a inteligên-

cia interpessoal; as habilidades comunicativas; o manejo de equipes; a visão de conjunto da linha 

de montagem produtiva; a intencionalidade qualificadora da liderança; a aptidão cosmoética de 

extrair o máximo dos liderados em prol deles próprios. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a interassistencialidade do parapsiquismo; a assistência extrafísica 

do líder humano; as tarefas da reurbex; a consciex-cicerone líder evolutivo; a megaliderança do 

evoluciólogo; a megaliderança da evolucióloga; o epicentrismo consciencial; a sustentação de 

campo interassistencial; o fulcro do desassédio grupal; a intermediação entre a equipin e a equi-

pex; a coliderança extrafísica dos amparadores de função nos empreendimentos cosmoéticos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo liderança-credibilidade; o sinergismo liderológico força 

presencial–autoridade moral; o sinergismo interassistencial traforismo–cosmovisão multidimen-

sional. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença 

eliminando qualquer tentativa de coerção intelectual; o princípio da isonomia; o princípio do di-

reito universal à palavra; o princípio da não exclusão de consciências à participação na vida po-

lítica comunitária; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio do 

exemplarismo grupal (PEG); o princípio da evolução conjunta; os princípios de liderança cos-

moética; o princípio evolutivo dos líderes formando novos líderes; o princípio do mais forte ener-

geticamente sobrepor-se ao mais fraco. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) conscientizando quanto ao peso 

das palavras, atos, gestos e posicionamentos do líder; o código grupal de Cosmoética (CGC) re-

fletindo o nível das lideranças grupais. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial cosmoética; a teoria das interprisões 

grupocármicas abrangendo as repercussões do trinômio erro-engano-omissão da conscin-líder. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as técnicas paradiplomáticas; a técnica 

da heterocrítica cosmoética; a técnica da Impactoterapia; a técnica da Cosmoética Destrutiva; as 

técnicas sociológicas da democracia pura; a técnica da vivência cosmoética grupocármica; as 

técnicas espúrias de manipulação interconsciencial. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Experi-

mentologia; o Colégio Invisível da Infocomunicologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatolo-

gia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colé-

gio Invisível da Politicologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia. 

Efeitologia: os efeitos construtivos da liderança evolutiva; os efeitos da liderança nas 

transformações sociais da História Humana; os efeitos multidimensionais da liderança amensu-

ráveis intrafisicamente; os efeitos potencializadores ou atravancadores da liderança nos avanços 

evolutivos dos liderados; os efeitos evolutivos da condução cosmoética de equipes; os efeitos au-

tevolutivos do clima de interconfiança grupal. 

Ciclologia: o ciclo circunstancial líder-liderado; o ciclo funcional direção-orientação- 

-apoio-delegação. 

Enumerologia: a administração de recursos; a sistematização de funções; a delegação de 

tarefas; a gestão de pessoas; a mediação de conflitos; a negociação de interesses; a regência da 

máquina laboral. A análise de problemas; a tomada de decisão; o plano de ação; a implementação 

de soluções; o acompanhamento de desempenhos; o gerenciamento de riscos; a avaliação dos re-

sultados. 

Binomiologia: o binômio líder-liderado; o binômio motivação pessoal–motivação gru-

pal; o binômio dinamismo-manutenção; o binômio sinceridade-candura; o binômio traforismo- 

-autoconfiança; o binômio (dupla) orientador evolutivo–orientando proexista; o binômio hetero- 

motivação-automotivação; o binômio totalitário líder fortalecido–liderados enfraquecidos; o bi-

nômio cacique-índio; o binômio saber governar–saber ser governado; o binômio admiração-dis-

cordância; o binômio concessões-exigências. 
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Interaciologia: a interação autoliderança-heteroliderança; a interação liderança-epi-

centrismo; a interação liderança-assistencialidade; a interação perfil da tarefa–perfil cons-

ciencial. 

Crescendologia: o crescendo liderança–orientação administrativa integrada; o cres-

cendo conviviológico liderado-líder; o crescendo senso de perspectiva na infância–senso de pers-

pectiva na juventude–senso de perspectiva na maturidade; o crescendo retrospectiva-perspecti-

va-prospectiva; o crescendo monovisão-cosmovisão-omnivisão; o crescendo capacidade de au-

torreflexão–formação da consciência ética; o crescendo silêncio reflexivo pessoal–silêncio refle-

xivo alheio. 

Trinomiologia: o trinômio da liderança comunicação-motivação-mudança; o trinômio 

acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio interpretação-argumentação-dialética;  

o trinômio intenção-objetivo-perspectiva; o trinômio pessoal posicionamento-comportamento- 

-exemplificação; o trinômio voluntariado-engajamento-articulação; o trinômio simpatia-sincro-

nia-sinergia; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio Criterio-

logia-Coerenciologia-Priorologia; as lideranças sociais do trinômio gestão-docência-terapia;  

a organização da gestão pelo trinômio organograma-fluxograma-cronograma; o trinômio em-

briagador poder-prestígio-posição; o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder. 

Polinomiologia: o polinômio recexológico impactar-tranquilizar-soerguer-motivar. 

Antagonismologia: o antagonismo bom-ânimo / desânimo; o antagonismo motivação 

/ desmotivação; o antagonismo vontade inquebrantável / vontade débil; o antagonismo lingua-

gem cuidada / linguagem descuidada; o antagonismo tares balsâmica / edulcoração melíflua; 

o antagonismo animador da tares / animador da tacon; o antagonismo animador generalista 

/ animador especialista; o antagonismo governo / anarquia; o antagonismo liderança / superpro-

teção; o antagonismo ordens taxativas / estímulos à colaboração; o antagonismo vínculo cons-

ciencial / vínculo trabalhista. 

Paradoxologia: o paradoxo da conscin franzina de consciência vigorosa; o paradoxo 

da invisibilidade da liderança eficaz; o paradoxo da megaliderança silenciosa do Serenão. 

Politicologia: a democracia; a maxiproexocracia; a interassistenciocracia; a meritocra-

cia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei da coexistência pacífica da megafraternidade; as leis da empatia. 

Filiologia: a conviviofilia; a decidofilia; a energofilia; a ergasiofilia; a ergofilia; a biofi-

lia; a conscienciofilia. 

Mitologia: o mito do sangue azul. 

Holotecologia: a administroteca; a pedagogoteca; a epicentroteca; a comunicoteca; a re-

cexoteca; a sociologicoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Liderologia; a Politicologia; a Intrafisicologia; a Grupocarmolo-

gia; a Sociologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Parapedagogiologia; a Cosmoeticolo-

gia; a Maxiproexologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin-líder; a personalidade-líder; a eminên-

cia parda; a conscin líder-evolutiva. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-
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no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o megassediador líder ba-

ratrosférico; o líder comunitário; o líder político; o líder exemplar; o lider nato; o aprendiz de li-

derança; o liderólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a líder comunitária; 

a líder política; a líder exemplar; a líder nata; a aprendiz de liderança; a lideróloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens agens; o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens 

mutator; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens articulator; o Homo sapiens progressi-

vus; o Homo sapiens assistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Liderologia Cosmoética = a Ciência da Liderança quando correta e har-

monizada com a evolução consciencial; Liderologia Antropolátrica = a Ciência da Liderança 

quando incorreta ou anticosmoética. 

 

Culturologia: a cultura da Politicologia; a cultura da Sociologia. 

 

Cognópolis. Sob a ótica da Liderologia, eis, por exemplo, na ordem natural, 3 categorias 

de personalidades-líderes relacionadas às Instituições Conscienciocêntricas da Cognópolis: 

1.  Pré-líderes: os adolescentes; os jovens; os rapazes; as moças; as promessas; o desen-

volvimento dos potenciais; o trabalho fundamental dos preceptores; a REAPRENDENTIA. 

2.  Líderes: os trabalhos mãos nas mãos e ombros nos ombros, as tarefas da grupocar-

malidade; o voluntariado conscienciológico; as maxiproéxis; a APEX. 

3.  Pós-líderes: a assistência à / da pessoa a partir da terceira idade física; a aposentado-

ria; a megagescon; a obra-prima pessoal; o autorrevezamento multiexistencial; a Gerontologia; as 

ICs dedicadas aos gerontes. 

 

Confrontologia. Segundo a Politicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a tabela 

do cotejo de 12 modalidades de lideranças antagônicas, em geral: 

 

Tabela  –  Lideranças  Antagônicas 

 

N
os

 Lideranças  Sadias Lideranças  Doentias 

01. Liderança altruística Liderança egocentrada   

02. Liderança cosmoética Liderança anticosmoética 

03. Liderança democrática Liderança autocrática 

04. Liderança discreta Liderança suntuosa 

05. Liderança eficiente Liderança ineficaz 

06. Liderança eletiva Liderança vitalícia 

07. Liderança evolutiva Liderança opressiva 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14046 

N
os

 Lideranças  Sadias Lideranças Doentias 

08. Liderança forte Liderança tíbia 

09. Liderança multidimensional Liderança convencional 

10. Liderança natural Liderança imposta 

11. Liderança realista Liderança marketeira 

12. Liderança tarística Liderança populista 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Liderologia, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Agente  desencadeador:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Animador  consciencial:  Conviviologia;  Homeostático. 

05.  Antropolatria:  Somatologia;  Nosográfico. 

06.  Areópago  conscienciológico:  Administrativologia;  Neutro. 

07.  Articulador:  Evoluciologia;  Neutro. 

08.  Atrator:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Condomínio  cognopolitano:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

11.  Consciência  atratora:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

12.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

13.  Conscin-trator:  Evoluciologia;  Neutro. 

14.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Liderança  pessoal:  Liderologia;  Neutro. 

 

A  FORMAÇÃO  PEDAGÓGICA,  SOFISTICADA,  DE  LÍDERES  

EVOLUTIVOS  É  O  PRIMEIRO  PASSO  PARA  A  ABERTURA  

DO  CAMINHO  GRUPAL  PARA  A  CONDIÇÃO  INTERASSIS-
TENCIAL  DOS  EVOLUCIÓLOGOS  OU  EVOLUCIÓLOGAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é líder ou liderado? Você colabora em algum 

empreendimento para formar líderes evolutivos? 
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L I M I T E    A U T O I M P O S T O  
( P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O limite autoimposto é a condição de restringimento da autopensenidade 

manifesta pela conscin, homem ou mulher, ainda ignorante ou insegura quanto às próprias poten-

cialidades capaz de inibir a automanifestação íntima além do trivial, consciente ou inconscien-

temente, perante a realidade multidimensional. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo limite vem do idioma Latim, limes, “atalho; estrada; caminho; 

rastro; limite; divisão; fronteira; trincheira; muralha”. Apareceu no Século XIV. O elemento de 

composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si pr prio”. A palavra impor 

procede do idioma Latim, imponere, “obrigar a; impor”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Limite autoinfligido. 2.  Inibição autopensênica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo impor: au-

toimposição; autoimposta; autoimposto; heteroimposição; imposição; impositiva; impositivida-

de; impositivo; impositor; impositora; imposta; imposto; superimposto. 

Neologia. As duas expressões compostas limite autoimposto, limite autoimposto básico, 

limite autoimposto intermediário são neologismos técnicos da Pensenologia. 

Antonimologia: 1.  Desrepressão consciencial. 2.  Flexibilidade autopensênica. 

Estrangeirismologia: a desculpa da vida ad cautelam; as repetições intermináveis ad 

nauseam; a aura mediocritas; a vida intrafísica com background mínimo; a alienação do brain-

washing; o deficit pensênico; o comodismo do dolce farniente; a ausência de know-how; o gap 

entre a desvalorização e a potencialidade; o modus vivendi improdutivo; a falta de open mind. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do antidiscernimento 

quanto ao autorretraimento pensênico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do acanhamento; as assinaturas pensênicas fossi-

lizadas; os travões evolutivos sendo pensene-padrão; a capacidade penênica vulgar; os nanopen-

senes; a nanopensenidade; os patopensenes; a vivência do círculo vicioso da patopensenidade; os 

pensenes redutores da automanifestação; a premência quanto a reciclagem autopensênica; o der-

rotismo pensênico; a desconexão pensênica com paraprocedências inferiores ou baratrosféricas;  

a barreira autopensênica; a ampliação da autopensenidade; a superação da autolimitação pense-

nica. 

 

Fatologia: o limite autoimposto; a lentidão autevolutiva; a imposição de limites desne-

cessários; a ausência de coragem para o autenfrentamento; a postergação das renovações básicas; 

a banalização dos megatrafores; a intercalação das prioridades evolutivas; a conscin bitolada  

e psicótica apenas ao corpo físico; a cristolatria; as lavagens cerebrais religiosas; o professor com 

doutorado ministrando aula para o maternal; as paixões sufocando o autodiscernimento; o auto-

desempenho lento e moroso, quando evitável; os ganhos secundários da evolução medíocre; a dis-

persividade diluindo a força presencial; o azedume perante os fatos da vida; os medos paralisado-

res do autoprogresso; a incoerência do ato de querer e não desenvolver projetos evolutivos; a fuga 

das responsabilidades multidimensionais; o ato de nunca “botar banca”; o recuo frente aos desa-

fios assistenciais; o ato de frear a própria evolução; as preocupações infundadas; a autoimagem 

distorcida; o autoconhecimento precário e divergente; o trafar de não confiar em si mesmo; o ato 

de refrear as automanifestações; o sentimento de não atingir a meta; a baixa tolerância ao des-

conforto; as dúvidas paralisantes; a tendência trafarista; a autossabotagem rotineira; os mecanis-

mos de defesa do ego (MDEs) não identificados; as fantasias espúrias; a ilusão de não querer er-
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rar; o receio de ser rejeitado; o desejo máximo e a ação mínima; a comatose evolutiva consciente 

ou insconsciente; as omissões deficitárias sendo conduta padrão; o erro em não tentar colocar em 

prática a teoria aprendida; a insatisfação de nunca se achar capaz; o germe da menos valia;  

o abandono de “sonhos” realizáveis; o incompléxis fruto da persistência fraca; a vivência do pe-

ríodo trafarístico pessoal; o desconhecimento dos trafores ociosos; os abusos da precaução; a pre-

guiça mental antievolutiva; a falsa submissão; a desconexão com o próprio Curso Intermissivo 

(CI); o autodiagnóstico falho e desproporcional; a certeza infantil de ser dependente de algo;  

a mentalsomaticidade intoxicada pelas emoções indevidas; a autopesquisa inexistente ou teórica; 

a ilusão sendo trafar grosseiro; a ingenuidade habitual; a amaurose pessoal; as dúvidas mortifi-

cantes; o aperfeiçoamento descontínuo; o autopoder desperdiçado gratuitamente; o desinteresse 

de ultrapassar o pr prio n vel; o escravo do pensamento “e se...”; o descompromisso com a des-

perticidade; a autossuperficialidade cronicificada; a subjugação às próprias emoções; a escravidão 

à Eletronótica; as fissuras conscienciais predominantes; os medos gerados de inseguranças pes-

soais; o complexo de inferioridade intelectual; a incompreensão dos potenciais fenomenológicos; 

a indisposição para a aceleração evolutiva; a sabotagem emocional dificultando a aplicação das 

ideias inatas em favor da Humanidade; a desorientação quanto à proéxis pessoal; o fechadismo 

impossibilitando a expansão mentalsomática e a cosmoconsciência; a autodepreciação incapaci-

tando as retrocognições sadias; a genialidade insuspeitada; a baixa mentalsomaticidade criando 

barreiras diversas; as reciclagens intraconscienciais profundas; as minivitórias gerando gradual-

mente a megaconfiança pessoal; a terapêutica através da autopesquisa e do abertismo consci- 

encial. 

 

Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a para-

psicose evolutiva; o paraconstrangimento das próprias capacidades reconhecidas pós-dessoma;  

a permissão inconsciente quanto ao vampirismo energético; a autassedialidade multiexistencal;  

a banalização das sinaléticas energéticas; o senso de inferioridade dificultando a desassimilação 

energética; a estagnação do desenvolvimento parapsíquico; a sensação de incapacidade projetiva; 

as energias conscienciais embotadas; o coronochacra hipoativo; o cardiochacra descompensado; 

as intoxicações energéticas habituais; a paragenética banalizada; o paraabatimento multidimen-

sional; a inércia da projetabilidade lúcida (PL); a possível quebra do autorrevezamento multiexis-

tencial; a despriorização parapsíquica; a ausência de predisposição às extrapolações parapsíquicas 

de todos os tipos; a insuficiência energética nas atividades cotidianas; a restrição emocional 

dificultando a interação com os amparadores extrafísicos; a incapacidade de iniciar a tenepes;  

o compromisso ignorado com a multidimensionalidade; o desconhecimento quanto aos retrosso-

mas e ressomas anteriories; as cicatrizes psicossômicas atuantes; a baixa recuperação de cons;  

a incapacidade de fazer autocogitações das interações multiexistenciais; a recusa dos parafatos 

pessoais; os autotravões multiexistenciais; a antiprimener; o subnível na condição de padrão 

multissecular; a os traumas reverberando no paracérebro; a ligação eventual com a Baratrosfera;  

o desperdício dos poderes holossomáticos; o desviacionismo perante os amparadores de função;  

o autoderrotismo perante os assediadores extrafísicos; o ignorantismo quanto à dimensão mental-

somática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico psicossoma expansivo–mentalsoma retraído; 

o sinergismo patológico minitrafor simples–megatrafor composto. 

Principiologia: o princípio de causa e efeito; a dificuldade de atendimento ao princípio 

da evolução consciencial; a ignorância quanto ao princípio do autorrevezamento consciencial;  

a ausência do princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio espúrio do autocomodismo. 

Codigologia: a omissão quanto ao código pessoal de Cosmoética (CPC); a prática defi-

ciente do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da autassedialidade; a teoria da recin; a teoria da evolução cons-

ciencial; a teoria da autoincorruptibilidade. 
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Tecnologia: a técnica de mais de 1 ano de vida intrafísica; a técnica do autoparap-

siquismo assistencial; a técnica de aferição da autocosmoética; as técnicas autodesassediadoras; 

a técnica das assinaturas pensênicas; as técnicas conscienciométricas; as técnicas dos trafores  

e trafares; a técnica da reciclagem existencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocogniciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomato-

logia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico 

Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório cons-

cienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico grupal Acopla-

mentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível dos Intermissi-

vistas; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Co-

légio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio Invisível dos Pensenólogos. 

Efeitologia: o efeito da fossilização evolutiva; o efeito das reciclagens existenciais me-

díocres; o efeito da zona de conforto patológica; o efeito do autassédio vigoroso; o efeito da psi-

cosfera baratrosférica; o efeito pernicioso da comatose evolutiva voluntária; os efeitos evolutivos 

das autorreflexões antecipando as reciclagens existenciais; o efeito nosográfico da autoinferiori-

dade cronicificada; os efeitos sinérgicos da autopensenidade pessoal em consonância com as companhias 

extrafísicas parapatológicas; o incompléxis enquanto efeito da autodesorganização. 

Neossinapsologia: a premência na formação de neossinapses homeostáticas; a cons-

trução de neossinapses visando a construção de autoimagem sadia; a reorganização das paras-

sinapses; os conceitos conscienciológicos ampliando as neossinapses evolutivas; a necessidade 

de paraneossinapses consistentes. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo reparatório erro-correção- 

-acerto. 

Enumerologia: o potencial oculto; o potencial inexplorado; o potencial ignorado; o po-

tencial banalizado; o potencial desperdiçado; o potencial despriorizado; o potencial dormente. 

Binomiologia: o binômio autalgoz-autescravo; o binômio irreflexão-reflexão; o binômio 

autolimitação-incompléxis; o binômio patopensenidade-inutilidade; o binômio autoconflitivida-

de–autolimitação; o binômio autengano-varejismo; o binômio renovações constantes–autoima-

gem defasada; o binômio autengano-dispersividade. 

Interaciologia: a interação autoconhecimento falho–autoconfiança incipiente; a intera-

ção autorrealidade-heteroverdade; a interação psiquismo-parapsiquismo; a interação poten-

cialidade ínfima–improdutividade exposta; a interação patológica vontade débil–produtividade 

nula; a interação patológica autocognição cosmoética limitada–indisponibilidade assistencial. 

Crescendologia: o crescendo desejo desesperançado–vontade madura; o crescendo 

frustrações simples–autocastrações complexas; crescendo insatisfação-renovação; o crescendo 

quebra de condicionamento antigo–quebra de paradigma atual. 

Trinomiologia: o trinômio negativismo-autengano-autolimitação; o trinômio interesses-

meta-evolução; o trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio autolimitação-autovitimização-autas-

sédio; o trinômio competência negligenciada–atitude passiva–incompetência negligenciada. 

Polinomiologia: o polinômio autopensenização-autocastração-autolimitação-autofossi-

lização; o polinômio desorganização-insatisfação-melin-melex; o polinômio autopesquisa-reedu-

cação-Parapedagogia-megagescon. 

Antagonismologia: o antagonismo realidade / ilusão; o antagonismo menosprezo / po-

tencialidade; o antagonismo insegurança pessoal / experimentação avançada; o antagonismo au-

topensenidade medíocre / holopensenidade cosmoética; o antagonismo autopercepção imatura  

/ autorrealização otimista; o antagonismo  subcérebro / mentalsomática; o antagonismo fossi-

lização / neofilia; o antagonismo subjugação pessoal / trafores dormentes. 

Paradoxologia: o paradoxo trafor abrangente–produtividade mínimao paradoxo cére-

bro humano avançado–utilização mental pífia. 

Politicologia: a asnocracia; a nosocracia; a discernimentocracia; a autocracia; a lucido-

cracia. 
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Legislogia: a lei do menor esforço; a lei da ação e reação; a lei do maior esforço cog-

nitivo; as pseudoleis autoimpostas. 

Filiologia: a hedonofilia; a fantasiofilia; a procrastinofilia; a materiofilia; a desperdicio-

logia. 

Fobiologia: a evoluciofobia; a hipengiofobia; a atiquifobia; a tanatofobia; a neofobia;  

a bibliofobia; a decidofobia; a autopesquisofobia. 

Sindromologia: a síndrome do avestruzismo; a síndrome da submissão; a síndrome da 

mediocrização; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do impostor; a síndrome do 

atraso evolutivo. 

Maniologia: a fracassomania; autassediomania; a mania da sinistrose; a mania do catas-

trofismo; a mania do apocaliptismo. 

Holotecologia: a recexoteca; a problematicoteca; a conflitoteca; cosmoeticoteca; a pato-

pensenoteca; a cognoteca; a discernimentoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Pensenologia; a Autopesquisologia; a Autodiscernimentologia;  

a Holomaturologia; a Autenganologia; a Desviologia; a Evoluciologia; a Psicossomatologia;  

a Autocriticologia; a Parapatologia; a Consciencioterapia; a Voliciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a conscin semilúcida; a isca humana inconsciente; o indi-

víduo eletronótico; a conscin acrítica; o ser autoboicotado; a personalidade acomodada; o cons-

cienciólogo travado; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o portador da decidofobia; o derrotista; o auto-

vitimizado; o submisso; o varejista consciencial; o vacilão; o ingênuo; o reprimido; o dormidor 

evolutivo; o procrastinador; o embromador; o desviacionista. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a portadora da decidofobia; a derrotista; a auto-

vitimizada; a submissa; a varejista consciencial; a vacilona; a ingênua; a reprimida; a dormidora 

evolutiva; a procrastinadora; a embromadora; a desviacionista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sa-

piens anticosmoethicus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens 

autovictimatus; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens comatosus; o Homo sapiens rationo-

phobicus; o Homo sapiens omissus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: limite autoimposto básico = a ausência da prática do estado vibracional; 

limite autoimposto intermediário = a negligência quanto à projetabilidade lúcida e a vida 

interdimensional. 

 

Culturologia: a cultura das inutilidades; a cultura do desperdício da autoproéxis; a cul-

ura da banalização intelectual; a cultura da alienação; a cultura da estagnação evolutiva; a cul-

tura do “deixe a vida me levar”; a cultura da fossilização holopensênica; a incultura bioener-

gética. 

 

Histórico. O limite autoimposto foi abordado e estudado de diversas formas, indepen-

dentemente do termo empregado. Por exemplo, Immanuel Kant (1724–1804), filósofo do 

Iluminismo, tratou do assunto chamando-o de meninice autoimposta e classificou a origem na 

condição de fruto das pessoas preguiçosas e covardes. 
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Dificuldades. Como hipótese, a pessoa acomodada aos limites autoimpostos possuem, 

por exemplo, dificuldades gerais nessas 20 áreas conscienciológicas, listadas em ordem alfabé-

tica: 

01.  Assistencialidade: limitação inviabilizadora da interassistencialidade plena. 

02.  Autopesquisa: limitação de se conhecer com clareza. 

03.  Cientificidade: limitação de aplicar métodos científicos. 

04.  Cosmograma: limitação da cosmovisão quanto ao universo. 

05.  Criatividade: limitação quanto à originalidade. 

06.  Desperticidade: limitação frente a autodesassedialidade. 

07.  Empreendedorismo: limitação de ir além do convencional. 

08.  Energossomática: limitação de ativar as próprias bioenergias. 

09.  Erudição: limitação para o aprofundamento cultural mais amplo. 

10.  Grupalidade: limitação de trabalhar em grupo. 

11.  Hiperacuidade: limitação das próprias percepções. 

12.  Holossomaticidade: limitação de experienciar seus corpos sutís. 

13.  Intelectualidade: limitação do uso do intelecto. 

14.  Liderança: limitação quanto à condução cosmoética. 

15.  Profissionalismo: limitação quanto ao avanço profissional. 

16.  Projetabilidade: limitação de acessar a própria realidade extrafísica. 

17.  Recin: limitação de renovar as próprias manifestações. 

18.  Serenologia: limitação quanto ao acesso aos Serenões. 

19.  Serialidade: limitação quanto à holobiografia. 

20.  Teaticidade: limitação teórica e, principalmente, prática. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o limite autoimposto, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acanhamento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Alienação:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

05.  Atraso  de  vida:  Etologia;  Nosográfico. 

06.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Autocastração:  Consciencioterapia;  Neutro. 

08.  Autoimperdoador:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Consciência  retardatária:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Conscin  displicente:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

11.  Decidofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Defasagem  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

13.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Limite  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

15.  Trafor  ocioso:  Traforologia;  Neutro. 

 

O  LIMITE  AUTOIMPOSTO  É  GARGALO  AUTASSEDIADOR 

COM  REPERCUSSÕES  MULTIEXISTENCIAIS.  IDENTIFICAR  

FRONTEIRAS  É  O  PRIMEIRO  PASSO  PARA  SE  AUTOR-
RETRATAR  E  ACELERAR  A  EVOLUÇÃO  PELAS  RECINS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda possui alguma raia autoimposta? Quais 

técnicas vem empregando na autossuperação? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revi-

sores Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;  
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 

enc.; 10ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009 páginas 923 a 931. 

2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 230. 

 

A. P. D. 
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L I M I T E    C O S M O É T I C O  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O limite cosmoético é aquela linha de demarcação, raia, extremo, zona pon-

tual limítrofe, nevrálgica ou crítica entre a autoconsciencialidade cosmoética evolutiva e a extra-

polação anticosmoética ou a ultrapassagem da linha da fraternidade teática sob o domínio da le-

niência, da comparsaria ou do acumpliciamento da consciência incauta. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo limite vem do idioma Latim, limes, “atalho; caminho; estrada; sul-

co; rastro; limite; divisão; fronteira; trincheira; muralha”. Surgiu em     . A palavra cosmos de-

riva do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Apareceu em  56 .  

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 natu-

ral; parte da Filosofia aplicada   Moral”  e este do idioma Grego  éthikós. Apareceu no Século 

XV. 

Sinonimologia: 1.  Limiar da Cosmoética. 2.  Nível máximo da Cosmoética. 3.  Delimi-

tação da incorruptibilidade. 4.  Demarcação do autocomportamento cosmoético. 

Neologia. As 3 expressões compostas limite cosmoético, limite cosmoético mínimo  

e limite cosmoético máximo são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Domínio da anticosmoética. 2.  Faixa da antifraternidade. 3.  Pata-

mar do acumpliciamento. 4.  Zona da interprisão grupocármica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da holomaturidade da Cosmoeticologia Pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoética; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os 

prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: o limite cosmoético; as verdades relativas de ponta (verpons);  a minivariável 

da Conscienciologia; as zonas de conflitos cognitivos; os bolsões conservantistas; os debates; os 

temas controvertíveis; as polêmicas; as áreas da fronteira entre a tacon e a tares; as zonas de 

contestado entre a recéxis e a invéxis; o problema cronêmico pessoal entre a iniciativa da fase 

preparatória com a acabativa da fase executiva da vida humana; a interprisão grupocármica; a in-

teligência evolutiva (IE). 

 

Parafatologia: a elucidação da dúvida entre o predomínio do universo do autassédio  

e a extensão do heterassédio da própria conscin; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Filiologia: a autocriticofilia. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca. 
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Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Verponologia; a Holofi-

losofia; a Conviviologia; a Etologia; a Recexologia; a Interassistenciologia a Holopensenologia;  

a Materpensenologia; a Grafopensenologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a consciência incauta; a pessoa leniente; a isca hu-

mana lúcida. 

 

Masculinologia: o interpresidiário; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor cons-

ciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a interpresidiária; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora 

consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo 

sapiens despertus; o Homo sapiens efficax; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens evolu-

tiologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens 

maxifraternus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sa-

piens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens universalis; o Homo sa-

piens holopensenicus; o Homo sapiens holopensenor; o Homo sapiens holopensenocreator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: limite cosmoético mínimo = o ato de saber aplicar o momento exato de 

fazer a heterocrítica construtiva; limite cosmoético máximo = o ato de saber aplicar o momento 

exato de silenciar e ouvir atentamente. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca dos temas, a tabela do confronto racional de 12 categorias de condutas conscienciais da Convi-

viologia ou Etologia, capazes de explicitar os limites lógicos ou sadios, ou até onde vai a Cos-

moeticologia, e em qual ponto começam as ações anticosmoéticas, ilógicas ou doentias: 

 

 

Tabela  –  Limites  Cosmoéticos 

 

N
os

 Condutas  Cosmoéticas Condutas  Anticosmoéticas 

01. Abortamento  legalizado Aborto  criminoso 

02. Acareação  cosmoética Heterestigmatização  moral 

03. Antimaternidade  cosmoética Antimaternidade  homicida 

04. Apoio  a  Voluntários  e  Alunos  (AVA) Desassistencialidade 

05. Ceticismo  otimista  cosmoético  (COC) Pessimismo  próprio  da  sinistrose 

06. Cosmoética  destrutiva Represália  ou  vingança 

07. Eutanásia  (anencefalia) Homicídio  legal  ou  ilegal 

08. Impactoterapia  (Terapêutica) Desprezo  ou  humilhação 

09. Omissão  superavitária  (omissuper) Antidisponibilidade  pessoal 

10. Princípio  da  descrença  (Descrenciologia) Fechadismo  consciencial 
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N
os

 Condutas  Cosmoéticas Condutas  Anticosmoéticas 

11. Retomador(a)  de  tarefa  voluntária Desacolhimento  antifraterno 

12. Sinceridade  ou  desinibição Sarcasmo  ou  escárnio 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o limite cosmoético, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

02.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Limite  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Limite  inteligente:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Sarcasmo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  LIMITE  DA  MANIFESTAÇÃO  PENSÊNICA  PESSOAL,  
DE  NATUREZA  COSMOÉTICA,  APONTA  O  NÍVEL  EXATO 

DA  HOLOMATURIDADE  DA  CONSCIÊNCIA  EM  QUAL- 
QUER  DIMENSÃO,  EM  TODO  MOMENTO  EVOLUTIVO. 

 

Questionologia. Você estabelece conscientemente os limites produtivos das manifesta-

ções pensênicas pessoais? Você ainda ultrapassa, sem refletir, algum limite cosmoético? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-
cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-
ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; página 155. 

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 50 e 236. 
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L I M I T E    D A    A U T O P E N S E N I Z A Ç Ã O  
( A U T O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O limite da autopensenização é aquela linha de demarcação, raia, extremo, 

zona pontual limítrofe, nevrálgica, crítica ou nível específico até onde as manifestações da cons-

ciência se mantêm sadias, cosmoéticas e evolutivas, dentro da megafraternidade, sem invadir os 

direitos de outras consciências (conscins e consciexes). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo limite vem do idioma Latim, limes, “atalho; caminho; estrada; sul-

co; rastro; limite; divisão; fronteira; trincheira; muralha”. Surgiu no Século XIV. O elemento de 

composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si pr prio”. O vocábulo pen-

samento provém do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; exami-

nar; considerar; meditar”. Apareceu no Século XIII. A palavra sentimento deriva do mesmo idio-

ma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber 

as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da 

vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Surgiu no Século XIV. O termo energia vem do idio-

ma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “for-

ça em ação”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Demarcação da Autopesquisologia. 2.  Limitação da Autexperimen-

tologia. 3.  Limitação da autocorreção. 

Neologia. As 3 expressões compostas limite da autopensenização, limite mínimo da auto-

pensenização e limite máximo da autopensenização são neologismos técnicos da Autopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Limite cosmoético. 2.  Limite da pesquisa. 3.  Limite inteligente. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Repense-

nizemos os autopensenes. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o limite da autopensenização; os pensenes homeostáticos; os pensenes pa-

tológicos. 

 

Fatologia: o mapeamento do livre arbítrio pessoal; as zonas de conflitos interpessoais; as 

áreas de fronteira entre a tacon e a tares; a impontualidade; a indisciplina mental; a autodesorgani-

zação; as invasões do microuniverso de outrem; a interprisão grupocármica; o autodesconfiôme-

tro; o mancômetro; o semancol pessoal; o ponteiro consciencial; a inteligência evolutiva (IE). 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Trinomiologia: o trinômio recéxis-invéxis-recin. 

Holotecologia: a pensenoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Autopesquisologia; a Experimentologia;  

a Autodiscernimentologia; a Criteriologia; a Autoconscienciometrologia; a Cosmoeticologia;  

a Intrafisicologia; a Holomaturologia; a Conviviologia; a Etologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana lúcida. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o intermissivista; o inversor existencial; o reci-

clante existencial; o cognopolita; o tertuliano; o agente retrocognitor; o autodecisor; o professor;  

o pesquisador; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o tenepessista; o projetor consciente; o epi-

con lúcido; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a intermissivista; a inversora existencial; a reci-

clante existencial; a cognopolita; a tertuliana; a agente retrocognitora; a autodecisora; a professo-

ra; a pesquisadora; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a tenepessista; a projetora consciente;  

a epicon lúcida; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo 

sapiens despertus; o Homo sapiens efficax; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens evolu-

tiologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens 

maxifraternus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sa-

piens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens universalis; o Homo sa-

piens holopensenicus; o Homo sapiens holopensenor; o Homo sapiens holopensenocreator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: limite mínimo da autopensenização = a autopensenidade cosmoética  

e pesquisística até encontrar a solução razoável, mesmo relativa e temporária, de problema ou 

questão específica; limite máximo da autopensenização = a autopensenidade cosmoética, pesqui-

sística, abrangente e de imersão até próxima da ideia fixa ou do monoideísmo patológico. 

 

Ambiguidade. Nas abordagens da Experimentologia, a autopensenização é ambígua, po-

dendo criar e melhorar o Cosmos ou aniquilar e piorar tudo. A qualidade da pensenidade depende 

sempre da vontade, da intencionalidade e da determinação de cada consciência. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autopensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

7 categorias dos limites da autopensenização sadia, cosmoética e evolutiva: 

1.  Aquisitividade: o limite da autopensenização vai até o ambiente ou ao objeto funcio-

nal útil para todos, sem excesso, esbanjamento, ostentação, requinte ou suntuosidade humilhante 

para os despossuídos (Conscienciocentrologia). 

2.  Destrutividade: o limite da autopensenização vai até a reciclagem da realidade retrô 

ou ultrapassada sem o aniquilamento geral (Cosmoética Destrutiva). 

3.  Exaustividade: o limite da autopensenização vai até a pesquisa do detalhismo sem se 

render à tentação do perfeccionismo (Holomaturologia). 

4.  Heterocriticidade: o limite da autopensenização vai até a irreverência sem chegar às 

ironias e sarcasmos (Criticologia). 

5.  Holopensenidade: o limite da autopensenização, em geral, vai até a fronteira da terri-

torialidade na qual começam os direitos de outrem, sem intrusões anticosmoéticas (Intrafisico-

logia). 

6.  Impactoterapia: o limite da autopensenização vai até a verdade relativa de ponta 

(verpon) sem o rebaixamento espúrio de qualquer consciência (Consciencioterapia). 

7.  Indignação: o limite da autopensenização vai até o ato de deplorar a ocorrência infe-

liz sem destilar qualquer sentimento de desafeição para os outros (Psicossomatologia). 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e res-

pectivas especialidades, evidenciando relação estreita com o limite de autopensenização, indi-

cados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres  

e homens interessados: 

1.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia. 

2.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia. 

3.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia. 

4.  Limite  cosmoético:  Cosmoeticologia. 

5.  Limite  da  pesquisa:  Holomaturologia. 

6.  Limite  inteligente:  Holomaturologia. 

7.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia. 

 

TODA  AUTOPENSENIDADE  OU  MANIFESTAÇÃO  PESSOAL  

TEM  O  LIMITE  HOMEOSTÁTICO  IDEAL  A  SER  IDENTIFICA-
DO  E  RESPEITADO,  A  FIM  DE  SE  ALCANÇAR  O  ÊXITO  

BUSCADO  NOS  EMPREENDIMENTOS  EVOLUTIVOS. 
 

Questionologia. Você é sadiamente perseverante quanto às próprias reflexões e soliló-

quios? Já sabe combater os devaneios e as intrusões exopensênicas com a Higiene Consciencial? 
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L I M I T E    D A    A U T O V E R I F I C A B I L I D A D E  
( DE S C R E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O limite da autoverificabilidade é o ponto demarcatório, extremo ou crítico 

das pesquisas, intra e extraconscienciais, a partir do qual a conscin, homem ou mulher, encontra-

se impossibilitada de constatar diretamente, de maneira parcial ou completa, determinado princí-

pio, teoria ou postulado conscienciológico, temporariamente adotado enquanto possibilidade ou 

hipótese, dentro de liames lógicos e racionais inerentes à omnicientificidade do autoposiciona-

mento neoparadigmático em consequência da restrição das potencialidades cognitivas, holosso-

máticas e parapsíquicas do momento evolutivo pessoal. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo limite vem do idioma Latim, limes, “atalho; caminho; estrada; sul-

co; rastro; limite; divisão; fronteira; trincheira; muralha”. Surgiu no Século XIV. O elemento de 

composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si pr prio”. O vocábulo verifi-

car deriva do idioma Latim, verificare, “estabelecer como verdade; verificar”. Apareceu no Sécu-

lo XV. 

Sinonimologia: 1. Limite da autoconstatação. 2. Fronteira autocomprobatória. 3.  Limite 

autoconstatativo . 4.  Raia da autaveriguação. 5.  Máximo da autoconfirmação. 6.  Teto teático da 

autoverificabilidade. 7.  Limiar autexperimentológico direto. 

Neologia. As duas expressões compostas limite da autoverificabilidade extraconscien-

cial e limite da autoverificabilidade intraconsciencial são neologismos da Descrenciologia. 

Antonimologia: 1.  Inverificabilidade pessoal. 2.  Apriorismose. 3.  Achismo. 4.  Acídia 

autopesquisística. 5.  Comodidade pesquisística. 6.  Autorrealidade óbvia.  

Estrangeirismologia: o oportuno tempore dos experimentos multidimensionais avança-

dos, condicionados à tecnicidade dos autesforços pequisísticos e à intencionalidade interassis-

tencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Omnivisiologia Pesquisística. 

Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autoverifi-

cação: teática descrenciológica. Todos temos limites. Limites instigam superações. Autexperi-

mento: gazua pesquisística. Neoverpon: desafio prático. Afirmações demandam autovivências. 

Neo-hipóteses exigem critério. Quem verifica sabe. 

Coloquiologia: o fogo aberto do desconstrucionismo factualístico contra apriorismoses; 

o ato de manter 1 pé atrás perante consensos de qualquer natureza. 

Ortopensatologia: – “Conscienciólogo. Até mesmo o conscienciólogo, pesquisador da 

consciência, vai sempre dessomar com teorias ainda não vivenciadas”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene da autocientificidade conscienciológica; o holopensene da 

Autexperimentologia Evolutiva; os tecnopensenes; a tecnopensenidade permeando as automani-

festações; o holopensene pessoal da verificabilidade; os logicopensenes; a logicopensenidade; os 

oniropensenes; o domínio da oniropensenidade; a excelência da lucidopensenidade fundamentan-

do a Autopesquisologia de bases tarísticas; o incremento do holopensene pessoal da parapercepti-

bilidade pesquisística na verificabilidade multidimensional; os primopensenes; a primopensenida-

de; os lucidopensenes; a lucidopensenidade. 

 

Fatologia: o limite da autoverificabilidade; as linhas de pesquisas proexológicas; a certe-

za relativa momentosa, observada pela lente pessoal da realidade; o intento interassistencial su-

plantando a mera curiosidade fatológica; a fidelidade incorruptível à visão omnifatuística; a au-
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texperimentação enquanto Metodologia Pesquisítica basilar à Conscienciologia; a autorresponsa-

bilidade tarística decorrente das autocomprovações neoverponológicas; o teto verificativo pesso-

al, sempre momentâneo e ampliável; a neoverpon ainda não vivenciada; a autexperiência inédita;  

a autanálise franca frente à Escala Evolutiva das Consciências; a primazia na autorganização oti-

mizando a qualificação autexperimentológica; os autesforços em prol do preenchimento do gap 

teático; o temperamento pesquisístico; o átimo informacional haurido na reverificação; a criticida-

de cientificista perante associações ideativas derivadas de autovivências, divergindo a hipótese ra-

cional da criação onírica; a atual coerência teática na grafopensenidade facilitando a futura auto-

conscienciometria seriexológica; a omnivisão pesquisística capaz de extrair do minifato a corro-

boração do megaprincípio; a mentalsomaticidade associativa embasando a expansão neoverpono-

lógica da autovivência; a ênfase e o foco no experimento em si, livre de ansiedades pesquisísticas 

capazes de distorcer ou adulterar resultados; a incorruptibilidade na autovalidação cosmoética da 

pesquisa ao evitar a sedução anticientificista da quase certeza; o fato de o papel e o microfone 

aceitarem tudo, mas o mentalsoma atilado não; o esgotamento dos recursos pesquisísticos dispo-

níveis no momento evolutivo; os limites racionais da amplitude conjectural no exercício da escri-

ta; o vasto acervo autoverificológico disponível no livro 700 Experimentos da Conscienciologia; 

as disparidades qualiquantitativas das experiências multidimensionais alheias instigando a autos-

superação interassistencial do pesquisador cosmoético; a generalização criteriosa quanto à capaci-

dade de o elemento pontual da amostragem representar o todo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as projeções lúci-

das comprobatórias; o grau de lucidez da vivência extrafísica incrementando o detalhismo da re-

memoração; a dispensa lógica das intermediações multidimensionais; a validação da hipótese au-

tosseriexológica; o parafenômeno autopersuasivo; o domínio emocional frente ao parafato re-

levante alijando interpretações tendenciosas; as autoverificações relativas à Autossinaleticologia; 

o próximo período intermissivo possibilitando a averiguação de atuais hipóteses pessoais de pes-

quisa, ainda inconstatáveis; o papel fulcral do paracorpo do discernimento em pareceres e conclu-

sões pesquisísticas; a seriéxis proporcionando a infinda amplitude das autoverificações. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autorrealidade fáctica–corpus teático consciencioló-

gico–expansão neoideativa; o sinergismo autodidaxia–autadaptabilidade ínsito às mutáveis neo-

condições de pesquisa; o sinergismo retribuiciológico ampliação das autocomprovações–quali-

quantificação tarística; o sinergismo autocientífico recurso mental–recurso parapsíquico; o si-

nergismo autoverificativo fatos-parafatos-autexperimentos. 

Principiologia: a autovivência diuturna do princípio da descrença; o princípio racional 

do “contra fatos n o h  argumentos”; o limite da autoverificabilidade posto à prova frente aos 

princípios neoverponológicos. 

Codigologia: o código de conduta do pesquisador multidimensional. 

Teoriologia: a teoria da verpon; a imprescindibilidade da teoria (1% do conhecimento 

fundamentado) unida à prática (99% da vivência desempenhada). 

Tecnologia: as técnicas da projetabilidade lúcida; a técnica do sobrepairamento analíti-

co aplicada aos findings de alto conteúdo emocional; a rigorosidade metodológica perante as téc-

nicas autopesquisísticas; as técnicas conscienciométricas permitindo a autoverificação da realida-

de intraconsciencial; a técnica da agenda de autopensenização; a técnica do 51%; a técnica da 

exaustividade; a técnica da omnipesquisa permanente. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos; o laboratório da vida intrafísica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia. 

Efeitologia: os efeitos intraconscienciais esclarecedores da autovivência fatológica; os 

efeitos das autoverificações no processo de valoração evolutiva. 
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Neossinapsologia: as neossinapses provenientes das autoverificações pessoais; o caráter 

inalienável da autoverificação para a criação de neossinapses evolutivas; as neossinapses ainda 

inalcançáveis (Mateologia). 

Ciclologia: o ciclo fato-reflexão-neoideia; o ciclo teoria-verificação-reverificações-con-

clusão; o ciclo leitura-teoria-vivência-comprovação; o ciclo neofatos-neoponderações; o ciclo 

achismo-autoverificação-autoconvicção; o ciclo temporal foco na pesquisa–foco no resultado. 

Enumerologia: a neo-hipótese; o maquinário verificativo consciencial; a intencionalida-

de pesquisística; o experimento; a neovivência; a autoverificação direta; a retribuição tarística. 

Binomiologia: o binômio Cronêmica-Proxêmica ínsito ao nível autoverificativo; a am-

plitude cognitiva e associativa atuante no binômio fato único–interpretações diversas; o binômio 

Autopesquisologia-Autexperimentologia; o binômio custo-benefício determinando a pesquisa 

mais adequada evolutivamente ao aqui-agora existencial; o binômio autexperimentativo quali-

quantidade-confiabilidade; a verificabilidade teórica pelo binômio enciclopédia-léxico; o binô-

mio Imagística-Imagética. 

Interaciologia: a interação dos atributos holossomáticos nas autopesquisas comprome-

tidas; a inevitável interação consciência pesquisadora–objeto de pesquisa; as interações pesqui-

sísticas interdisciplinares; a interação grafopensênica neodescoberta-neogescon; a interação la-

zer-pesquisa; a interação bagagem cognitiva teórica–repertório para autoverificação experimen-

tal; a interação casuística autocomprobatória–firmeza argumentativa; a interação Experimento-

logia-Arquivologia; a interação autocomprovações–automotivação evolutiva–recins.   

Crescendologia: o crescendo da capacidade autoverificativa; a primazia do conheci-

mento teórico favorecendo a colheita e o beneficiamento fatológico pelo crescendo da omnivisão 

científica; o crescendo das autocríticas aplicado às pesquisas conscienciais; o crescendo monovi-

são intrafísica–cosmovisão multidimensional.  

Polinomiologia: o caráter experimental da vida intrafísica ampliando o polinômio con-

teudístico fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística. 

Antagonismologia: o antagonismo contato indireto / contato direto; o antagonismo su-

posição / conhecimento; o antagonismo onirismo / parapsiquismo lúcido; o antagonismo visão 

eletronótica / visão consciencial; o antagonismo questões pesquisísticas racionais / questões ma-

teológicas radicais. 

Paradoxologia: o paradoxo da realidade verificável, porém, amensurável. 

Politicologia: a autexperimentocracia; a autopesquisocracia; a descrenciocracia. 

Legislogia: o neocientificismo conscienciológico exposto pela lei da autoverificabilida-

de pesquisística. 

Filiologia: a neofilia; a cienciofilia; a pesquisofilia; a experimentofilia; a verponofilia. 

Sindromologia: a síndrome do oráculo. 

Mitologia: o mito de a teoria, isoladamente, ser capaz de preencher a lacuna autocogni-

tiva; o mito materiológico da insondabilidade do extrafísico. 

Holotecologia: a descrencioteca; a tecnoteca; a experimentoteca; a parapsicoteca; a pa-

rafenomenoteca; a metodoteca; a intelectoteca; a teaticoteca; a autopesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Descrenciologia; a Autexperimentologia; a Teaticologia; a Ver-

ponologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia; a Priorologia; a Cosmoeticologia; a Holomatu-

rologia; a Cosmovisiologia; a Parapercepciologia; a Refutaciologia; a Verbaciologia; a Criterio-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a autoridade tarística; a personalidade omnicientífica; a conscin enciclope-

dista. 

Masculinologia: o pesquisador poliédrico; o autocientista; o conscienciólogo; o cons-

cienciômetra; o experimentador multidimensional; o projetor consciente.  
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Femininologia: a pesquisadora poliédrica; a autocientista; a consciencióloga; a consci-

enciômetra; a experimentadora multidimensional; a projetora consciente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autocomprobator; o Homo sapiens experiens; o Homo 

sapiens rationabilis; o Homo sapiens autoconvictor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo 

sapiens investigator; o Homo sapiens fatuisticus; o Homo sapiens incredulus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: limite da autoverificabilidade extraconsciencial = a constatação paravi-

vencial, por parte do projetor lúcido veterano, da autoparaprocedência, validando aspectos da teo-

ria da seriexialidade; limite da autoverificabilidade intraconsciencial = a constatação do patamar 

evolutivo e cosmoético pessoal, por parte do assistente veterano, mediante encontro com Serenão. 

 

Culturologia: a cultura da inaceitabilidade antifatológica; a cultura de saber onde pisa 

aplicada às metas e aos achados autopesquisísticos; a cultura do bom senso na associação de 

ideias decorrente das autovivências; a superação da cultura do achismo. 

 

Fronteiras. Pelo viés da Evoluciologia, a Conscienciologia disponibiliza, ao pesquisador 

ou pesquisadora, avançados constructos e neoverpons, conforme 5 exemplos listados em ordem 

alfabética, racionalmente aceitos enquanto hipóteses pela logicidade ínsita ao processo evolutivo, 

conquanto, de constatação direta ainda distante da maioria das consciências intrafísicas, mesmo 

quando ex-componentes de Curso Intermissivo: 

1.  Comunicação: a linguagem cósmica através do conscienciês.  

2.  Dessoma: os processos e consequências envolvendo a terceira dessoma ou o descarte 

definitivo do psicossoma. 

3.  Evolução: a cognição quanto às nuanças e transições inerentes ao ciclo evolutivo 

princípio consciencial–individualização consciencial. 

4.  Multidimensionalidade: a automanifestação na dimensão mentalsomática pura. 

5.  Neopatamar: a conceituação ou caracterização pormenorizada das manifestações 

policármicas do Homo sapiens serenissimus. 

 

Interassistenciologia. Pela Genopensenologia, a busca pelo contato ou vivência direta 

de tais hipóteses é parte indelével do microuniverso consciencial do intermissivista lúcido, funda-

mentando-se na omnicientificidade enquanto ferramenta evolutiva, importando nesse caso, sobre-

maneira, a ponderabilidade racional e a intenção cosmoética sustentadora da automotivação 

pesquisística, objetivando, prioritariamente, a ampliação da autocapacidade interassistencial 

dentro das premissas ou cláusulas da atual proéxis.  

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o limite da autoverificabilidade, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes- 

sados: 

01.  Abordagem  macro-micro:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

02.  Amostragem  conscienciológica:  Holopesquisologia;  Neutro. 

03.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Assunto  mateológico:  Autocogniciologia;  Neutro.  

05.  Autocientificidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

06.  Autocomprovação:  Autevoluciologia;  Neutro. 

07.  Autoconstatação:  Autexperimentologia;  Homeostático. 
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08.  Autoconvicção:  Autocogniciologia;  Neutro.  

09.  Complemento  da  Descrenciologia:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

10.  Impossibilidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Neutro. 

11.  Mateologística:  Experimentologia;  Nosográfico. 

12.  Megarreverificaciologia:  Autexperimentologia;  Neutro. 

13.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático.  

14.  Racionalidade  empírica  conscienciológica:  Holopesquisologia;  Neutro. 

15.  Veracidade  autoverificável:  Verponologia;  Homeostático. 

 

AMPLIAR  O  PRÓPRIO  LIMITE  DA  AUTOVERIFICABILIDADE  

CONFIGURA  DESAFIO  ININTERRUPTO  AO  PESQUISADOR  

CONSCIENCIOLÓGICO,  CIENTE  QUANTO  À  IMPORTÂNCIA  

DA  SUSTENTAÇÃO  FATUÍSTICA  NAS  GESCONS  PESSOAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende os atuais limites quanto à capacida-

de de verificar diretamente as neoverpons conscienciológicas? Considera a interassistência en-

quanto chave-mestra do acesso a realidades e pararrealidades ainda não vivenciadas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas 
lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 

411. 

 

M. P. C. 
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L I M I T E    D A    P E S Q U I S A  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O limite da pesquisa é aquela linha de demarcação, raia, extremo, zona 

pontual limítrofe, nevrálgica, crítica e racional para o término de qualquer investigação técnica,  

a qual, se ultrapassada, pode trazer algum tipo de prejuízo para a pesquisa ou para o pesquisador 

ou pesquisadora. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo limite vem do idioma Latim, limes, “atalho; caminho; estrada; 

sulco; rastro; limite; divisão; fronteira; trincheira; muralha”. Surgiu em     . A palavra pesquisa 

procede do idioma Espanhol, pesquisa, derivado do idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus,  

e este de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por toda parte; informar-se; inquirir; pergun-

tar; indagar profundamente”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Limite da investigação. 2.  Limiar da experimentação. 3.  Nível da 

finalização da pesquisa. 4.  Demarcação da autexperimentação. 

Neologia. As duas expressões compostas limite mínimo da pesquisa e limite máximo da 

pesquisa são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Faixa da perda dos desempenhos. 2.  Zona dos esforços ilógicos.  

3.  Patamar da Inutilogia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: o limite da pesquisa; o dia entre a acabativa e a neoiniciativa pesquisística;  

a mudança de patamar; o momento de mudar de patamar; a troca de bloco nas tarefas; a mudança 

racional sem paixão; a hora de passar para outro objeto ou objetivo; a oportunidade da mudança; 

o momento de parar para reencetar; a troca da marcha dos trabalhos; a pesquisa interminável;  

a zona de conforto do pesquisador ou pesquisadora; a autoacomodação; a superação da automoti-

vação limitada; o desafio do novo cenário; o neoprograma; o neocronograma; o neofluxograma;  

o enfrentamento da automotivação amplificada; a megacriatividade; a ultrapassagem da euforin;  

o ato de fazer o menos agradável; a maturidade da Pesquisologia pessoal; a hora exata para publi-

car os achados. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico do cosmograma. 

Fobiologia: a imperfecciofobia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a pesquisoteca; a ciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Intrafisicologia; a Holomaturologia; a Auto-

discernimentologia; a Priorologia; a Cronêmica; a Decidologia; a Determinologia; a Interassisten-

ciologia a Holopensenologia; a Materpensenologia; a Grafopensenologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa questionadora; a personalidade atenta. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o experimentador; o reciclante; o pesquisador no-

vato; o pesquisador veterano; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscien-

ciólogo; o cientista convencional; o generalista; o especialista; o erudito; o indivíduo descuidado; 

o sistemata; o bibliógrafo; o tocador de obra; o intelectual organizado. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a experimentadora; a reciclante; a pesquisadora 

novata; a pesquisadora veterana; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a cons-

ciencióloga; a cientista convencional; a generalista; a especialista; a erudita; a mulher descuidada; 

a sistemata; a bibliógrafa; a tocadora de obra; a intelectual organizada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologus; 

o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens efficax; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sa-

piens evolutiologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens macrossomabilis; o Ho-

mo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens parapaedagogus; 

o Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens universalis; 

o Homo sapiens holopensenicus; o Homo sapiens holopensenor; o Homo sapiens holopenseno-

creator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: limite mínimo da pesquisa = quando os recursos aplicados ao experimen-

to já convalidam a primeira hipótese aventada no contexto; limite máximo da pesquisa = quando 

todos os recursos à mão foram utilizados, à exaustão, nas investigações e reverificações técnicas. 

 

Sedução. Sob a ótica da Experimentologia, o pesquisador, ou pesquisadora, racional-

mente, não deve interromper a pesquisa por desleixo, desmotivação ou sedução dos engambelos 

temporais, ou do Zeitgeist da Socin, ainda patológica, antes da conclusão lógica, razoável, dos ex-

perimentos. 

Fracasso. Também há de se evitar o fracasso, no ponto final do empreendimento técni-

co, passando, apressadamente, para outra pesquisa. Mesmo quando a investigação já esteja dada 

como concluída, em certos casos, ainda sobrevém a necessidade da divulgação científica, confe-

rências, cursos e artigos sobre os achados. Não é inteligente menosprezar o trabalho feito fugindo 

das requisições externas de modo abrupto. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o limite da pesquisa, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

2.  Corredor  heurístico:  Experimentologia;  Homeostático. 

3.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

4.  Limite  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

5.  Limite  inteligente:  Holomaturologia;  Homeostático. 

6.  Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

7.  Ruptura  do  equilíbrio:  Evoluciologia;  Neutro. 
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QUALQUER  PESQUISA  TÉCNICA  EXIGE,  NO  MÍNIMO,  
A  ELABORAÇÃO  DO  CRONOGRAMA  E  DO  FLUXOGRAMA 

DETERMINANDO  O  MOMENTO  RACIONAL,  EXATO,  DE 

PARAR  E  COLHER  OS  ACHADOS  DO  EMPREENDIMENTO. 
 

Questionologia. Você percebe o momento exato de parar com os experimentos? Para 

você, quais fatores ajudam nesta determinação? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-
cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-
ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; página 26. 

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 164. 
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L I M I T E    D O    A S S I S T E N T E  
( P A R A D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O limite do assistente é a linha demarcatória do impedimento natural ao 

prosseguimento e / ou consecução do ato assistencial delimitado pelo código pessoal de Cosmoé-

tica (CPC) da conscin autolúcida, homem ou mulher, diante do exaurimento circunstancial tem-

porário de auxílio possível, considerando o Paradireito no contexto evolutivo pessoal e do assis-

tido, para evitação de acumpliciamentos interprisionais futuros.  

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia.  O termo limite vem do idioma Latim, limes, “atalho; caminho; estrada; sul-

co; rastro; limite; divisão; fronteira; trincheira; muralha”. Surgiu no Século XIV. A palavra assis-

tir procede igualmente do idioma Latim, assistens ou adsistens, de assistere, “estar ou conservar- 

-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir em ju zo”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Parada do assistente. 2.  Fronteira do assistente. 3.  Desistência tem-

porária do assistente. 4.  Retirada do assistente. 5.  Limiar do assistente. 6.  Delimitação do 

assistente. 7.  Linha demarcatória do assistente.  

Neologia. As 3 expressões compostas limite do assistente, limite básico do assistente  

e limite avançado do assistente são neologismos técnicos da Paradireitologia.  

Antonimologia: 1.  Limite do assistido. 2.  Insuficiência do assistente. 3.  Exaurimento 

do assistente. 4.  Inflexibilidade do assistente. 

Estrangeirismologia: o respeito ao timing de assistentes e assistidos; a importância de 

saber filer en douce para não cruzar os limites da assistência; o reconhecimento cosmoético de 

borders and frontiers no processo assistencial; o desenvolvimento parapsíquico autolúcido sous 

la baguete da equipex; o hábito de être sage comme une image, sem tirar o corpo fora da assistên-

cia; a detecção e atendimento paradireitológico ao aviso de stop do assistido; a expertise nas 

abordagens interassistenciais paradireitológicas; a evitação do jumping to conclusions no proces-

so interassistencial; o corte na evocação autopensênica para evitar o rapport com assediadores do 

caso assistencial em pauta; o principium coincidentia oppositorum na condição de fiel da balança  

cosmoética paradireitológica aplicada. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da Autocosmoeticologia. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Assistência 

tem limite. Interassistência: dinâmica autevolutiva. Autolimitações são superáveis. Nada é irre-

parável. Aptidão se cria.  

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas citadas na ordem alfabética, pertinentes ao 

tema: 

1.  “Limite. Há um limite em que a complacência, o apoio e o silêncio, deixam de ser 

trafores”.  

2.  “Limites. Até a interassistencialidade tem limites”.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal respeitoso aos limites; o holopensene pessoal con-

tinuísta; a fôrma holopensênica interassistencial; a autopensenidade paradireitológica; a autopen-

senização a favor do assistido; o materpensene interassistencial maduro; os benignopensenes;  

a benignopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os patopensenes; a patopenseni-

dade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; a autopensenidade linear; a autopensenização au-

to e heterodesassediante; a autopensenização pró-desperticidade.  
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Fatologia: o limite do assistente; o momento autolúcido de jogar a toalha no ato assis-

tencial; a leitura correta das circunstâncias apontando a saída ideal para o auxílio; o respeito ao 

nível evolutivo do assistido; a satisfação genuína permanente gerada pela prática assistencial inin-

terrupta; os fracassos assistenciais relativos tidos à conta de margem de risco natural; a impertu-

babilidade diante da recusa assistencial do atendido; a análise autocrítica das próprias reações pe-

rante o antagonismo do assistido; a compreensão das limitações pessoais e alheias; as posturas pa-

radireitológicas inevitáveis ao processo assistencial; a retirada estratégica autolúcida do jogo 

interassistencial evitando acumpliciamentos anticosmoéticos; o respeito à sinalização de não 

ultrapassagem do atendido; o senso íntimo do dever cumprido; o prazer em ser evolutivamente 

útil; a aceitação do esgotamento momentâneo de possibilidades assistenciais; o reconhecimento 

do valor da experiência pessoal substituindo o achismo; a saída de fininho do assistente auto-

lúcido; a flexibilidade diante dos insucessos; a gratidão ao senso crítico apurado, pessoal ou 

alheio; a superação dos limites do autenfrentamento pelo intermissista agente retrocognitor no 

exercício da itinerância tarística interassistencial; a aposta evolutiva na tares em detrimento da ta-

con, no atendimento às demandas assistenciais; o desapego da postura anacrônica de conscin sal-

vadora da pátria autoeleita; a alegria sincera do assistente dedicado; o caminho de aprendizado 

evolutivo percorrido na interassistência madura; a abdicação do papel anacrônico de paladino da 

justiça; a interlocução falha; a incompreensão mútua; o atabalhoamento assistencial imaturo;  

a apriorismose do assistente e / ou do assistido; a ajuda a qualquer preço; o entendimento das ra-

zões do assistido; a prudência substituindo a temeridade no ato assistencial; a assistência equivo-

cada passando dos limites; a autossuficiência relativa no exercício da interassistencialidade; o au-

xílio cosmoético desinteressado prestado a qualquer hora ou lugar; a omissão de socorro deficitá-

ria; a reserva inexaurível de bem-estar íntimo advindo das lides assistenciais; a compaixão exces-

siva (psicossoma) da tacon substituída pela clemência esclarecedora (mentalsoma) da tares; a reli-

giosidade na matriz mental do assistido; o estágio evolutivo da libertação alcançado através da 

omissuper assistencial aplicada, sem ingenuidade contraproducente; as expectativas ilusórias 

substituídas por auto e heteroconfiança nas potencialidades do assistido; a habilidade tarística na 

utilização das 3 posturas interassistenciais: inferior se preciso, igual se possível, superior se inevi-

tável. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na condição de fer-

ramenta básica do trabalho assistencial; a preciosidade do hábito da desassim bem feita, após 

atendimentos concluídos ou inconclusos; o envolvimento em processos místicos e a resistência 

em abrir mão, apesar dos resultados extrafísicos patológicos; a autestima parapsíquica consolida-

da; o despreparo de legiões de parapsiquistas ingênuos assimilados pela promiscuidade energética 

do misticismo anticosmoético; as pseudassistências desmascaradas pelos projecioterapeutas cos-

moéticos; os retoques e retificações assistenciais promovidos pelos tenepessistas; o fanatismo 

idiotizante enfrentado com desassombro pelos assistentes parapsíquicos autolúcidos; a Cosmoé-

tica Destrutiva atuante na desconstrução de monoideísmos religiosos parapsíquicos multimile-

nares; os desbloqueios corticais e paracorticais das rotas sinápticas anacrônicas da conscin autas-

sediada, desencadeados pelos amparadores e pelo assistente neuroectoplasta; a tenepes 24 horas 

fazendo a amarração de pontas assistencial; a conscientização crescente do papel de minipeça 

autolúcida do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a elegância da Paradiplomacia 

Parapsíquica praticada pelo assistente maduro no exercício da tares; a docilidade autoparapsíquica 

lúcida pautando os limites da assistência; a confidencialidade e o segredo de parajustiça a serem 

mantidos nos processos de desassédio orientados pelos amparadores extrafísicos; a preparação de-

dicada aos trabalhos vindouros da Pré-Intermissiologia; a azáfama insuspeitada e incansável da 

assistência dos amparadores extrafísicos; a desistência temporária da assistência a ser retomada 

em existências futuras, aguardando neocircunstâncias multidimensionais propícias; o aparente 

fracasso, sendo êxito da omissuper paradireitológica bem aplicada; a força presencial energética 

notória do assistente; a discrição assistencial na condição basal do desenvolvimento autotenepes-

sístico; a remissão instantânea de problemas físicos gerados pelas assins reiterativas ignoradas; os 
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paradividendos evolutivos hauridos da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) cosmoética; o descortino 

projetivo surpreendente da problemática assistencial orientando o limite do assistente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nosográfico autoculpa-autovitimização; o sinergismo 

patológico pusilanimidade-fracasso; o sinergismo coragem-prudência; o sinergismo recurso-li-

mite assistencial; o sinergismo CPC-Paradireito; o sinergismo paralisante egos frágeis–desmoti-

vações fáceis; o sinergismo das ações assistenciais cosmoéticas. 

Principiologia: os princípios intermissivos; o princípio da descrença (PD); o princípio 

da reciprocidade; o princípio assistencial da persistência; o princípio da autodisponibilidade cri-

teriosa; o princípio da antiintrusão; o princípio da empatia evolutiva; o princípio de o menos 

doente assistir ao mais doente. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética; o código grupal de Cosmoética (CGC); 

os paracódigos de conduta pessoal; o código multidimensional; o código das comunexes evoluí-

das; os códigos intercomunicativos; o respeito aos paracódigos interassistenciais. 

Teoriologia: a teática da assistência; a teoria da apriorismose; a teoria da interdepen-

dência evolutiva; a teoria da assim profilática; a teoria da desassim terapêutica; a teoria da des-

perticidade; a teoria do serenismo. 

Tecnologia: a técnica da tarefa energética pessoal (tenepes); a técnica do sobrepaira-

mento analítico; a técnica da imperturbabilidade; a técnica do abertismo consciencial; as técni-

cas conscienciológicas de autodesassedialidade; a técnica do acoplamento energético; a técnica 

do arco voltaico craniochacral. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Tene-

pessologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório consciencioló-

gico da Grupalidade; o laboratório conscienciológico da Autoconviviologia; o laboratório cons-

cienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o la-

boratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; 

o Colégio Invisível da Amparologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invi-

sível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Evolució-

logia. 

Efeitologia: o efeito imediato da assistência; o efeito mediato da interassistência; o efei-

to seriexológico da assistência; o efeito tardio da assistência; o efeito inesperado da assistência; 

o efeito contrário da assistência; o efeito profilático da assistência. 

Neossinapsologia: a catalização de neossinapses assistenciais; a criação de neossinap-

ses heterassistenciais; a identificação de neossinapses providenciais; a necessidade de neossi-

napses autassistenciais; a consolidação de neossinapses oportunas. 

Ciclologia: o ciclo recebimento-retribuição-contribuição; o ciclo doação-gratidão; o ci-

clo assistências recebidas–assistências prestadas; o ciclo desafios-autossuperações; o ciclo auto-

pesquisa-heterassistência; o ciclo das autolimitações vencidas; o ciclo das autorrenovações. 

Enumerologia: o limite assistencial explícito; o limite assistencial implícito; o limite as-

sistencial lógico; o limite assistencial insuspeitado; o limite assistencial óbvio; o limite assis-

tencial reiterativo; o limite assistencial transposto. 

Binomiologia: o binômio autassédio do assistido–autassédio do assistente; o binômio 

princípio da descrença–credulidade; o binômio inocência-sabedoria; o binômio limite do assis-

tente–limite do assistido; o binômio apego-desprendimento; o binômio assistência demagógica– 

–assistência isométrica; o binômio tares–antilavagem subcerebral; o binômio esclarecimento-

consolação. 

Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação assistente-assediador; a in-

teração assistente-amparador; a interação assistente-grupo; a interação assistente-entorno; a in-

teração assistente-ambiente; a interação assistente-contexto. 
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Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo sadio autocura-evolução; o cres-

cendo eufemismo-franqueza; o crescendo Pedagogia-Parapedagogia; o crescendo acareação 

cosmoética–Impactoterapia; o crescendo assistido-amparador; o crescendo autocompreensão- 

-autevolução.  

Trinomiologia: o trinômio interferência-intervenção-intercessão; o trinômio iniciativa- 

-executiva-acabativa; o trinômio desatar nós–criar laços–amarrar pontas; o trinômio pessimis-

mo-otimismo-realismo; o trinômio saber-falar-calar; o trinômio doação-devolução-participação; 

o trinômio acriticismo-autocrítica-heterocrítica; o trinômio teimosia-antagonismo-automimese. 

Polinomiologia: o polinômio conflito-autodesorganização-morosidade-antitransparên-

cia; o polinômio parcimônia-moderação-comedimento-concisão; o polinômio ensaio-tentativa- 

-erro-acerto; o polinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento-acompanhamento; o po-

linômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio egocarma-gru-

pocarma-policarma-holocarma; o polinômio da argumentação assistencial lógica autopesquisa- 

-pesquisa-autovivência-autorado. 

Antagonismologia: o antagonismo prudência-temeridade; o antagonismo consenso  

/ corporativismo; o antagonismo conscin doadora / conscin energívora; o antagonismo tares  

/ doutrinação; o antagonismo dependência / interdependência; o antagonismo persistência / de-

sistência; o antagonismo franquia / limite; o antagonismo princípio da descrença / princípio da 

desconfiança. 

Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser sempre o primeiro assistido; o paradoxo 

da impactoterapia; o paradoxo da Cosmoética Destrutiva; o paradoxo da síndrome de abstinên-

cia da Baratrofera (SAB); o paradoxo da renúncia temporária do assistente veterano à assistên-

cia a ser prestada; o paradoxo de o ex-detrator de ontem poder ser hoje o amparador da tenepes 

ou da ofiex do assistente; o paradoxo de o assistente ser simultanemanente o assistido. 

Politicologia: a interassistenciocracia; a democracia direta; a conscienciocracia; a meri-

tocracia assistencial. 

Legislogia: a lei de responsabilidade do mais lúcido; as leis cármicas; a lei do retorno; 

a lei de causa e efeito; a lei do progresso; a lei de talião; a lei de causação cosmoética. 

Filiologia: a conscienciofilia; a interassistenciofilia. 

Fobiologia: a conscienciofobia; a interassistenciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da autorresponsabilidade deslocada; a síndrome da mulher 

maravilha; a síndrome de Atlas; a síndrome de Cinderela; a síndrome de Peter Pan; a síndrome 

do justiceiro; a síndrome do estrangeiro (SEST). 

Maniologia: a mania de forçar a barra na ajuda não solicitada, sem autodiscernimento; 

a mania do orgulho de não se deixar assistir. 

Holotecologia: a paradireitoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a recinoteca; a assis-

tencioteca; a tenepessoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Autocriticologia; a Interprisiologia; a Auto-

coerenciologia; a Autoconviviologia; a Heteroconviviologia; a Interassistenciologia; a Incoeren-

ciologia; a Autabsolutismologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin-cobaia; a consréu resso-

mada; a consciência incauta; a pessoa leniente; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin 

enciclopedista; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o interpresidiário; o intermissivista; o assistente autolúcido; o paraper-

cepciologista; o paraterapeuta; o projecioterapeuta; o acoplamentista; o evoluciente; o minidissi-

dente ideológico; o tenepessista veterano; o tenepessólogo; o ofiexista; o autexemplarista autocrí-

tico; o reeducador; o autorreeducador parapsíquico; o inversor maxiproexista; o autoconsciencio-

terapeuta; o autoconscienciômetra; o projetor consciente; o maxidissidente ideológico; o verbetó-
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logo; o verbetógrafo; o conscienciólogo; o holomemorialista; o autor conscienciológico; o tele-

guiado autocrítico. 

 

Femininologia: a interpresidiária; a intermissivista; a assistente autolúcida; a paraper-

cepciologista; a paraterapeuta; a projecioterapeuta; a acoplamentista; a evoluciente; a minidissi-

dente ideológica; a tenepessista veterana; a tenepessóloga; a ofiexista; a autexemplarista autocríti-

ca; a reeducadora; a autorreeducadora parapsíquica; a inversora maxiproexista; a autoconsciencio-

terapeuta; a autoconscienciômetra; a projetora consciente; a maxidissidente ideológica; a verbetó-

loga; a verbetógrafa; a conscienciólogo; a holomemorialista; a autora conscienciológica; a tele-

guiada autocrítica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens therapeuticus; o Ho-

mo sapiens assistens; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens 

conscientiometricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens 

conscientiotherapeuticus; o Homo sapiens universalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: limite básico do assistente = aquele estabelecido pelo aprendiz de ampa-

rador, iniciante quanto ao emprego dos princípios paradireitológicos; limite avançado do assis-

tente = aquele estabelecido pelo amparador veterano, autocrítico teático quanto ao emprego dos 

princípios paradireitológicos.  

 

Culturologia: a cultura interassistenciológica; a cultura do respeito paradireitológico; 

a cultura da doutrinação; a cultura tarística; a cultura taconística; a cultura da caridade religi-

osa interesseira; a cultura da indiferença interassistencial; a cultura da negligência antifraterna. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o limite do assistente, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Assistência  falha:  Interassistenciologia;  Nosográfico. 

03.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático.  

06.  Consciência  assistente:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Limite  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Limite  do  assistido:  Paradireitologia;  Neutro. 

10.  Limite  inteligente:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Megapolinômio  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Orientação  interassistenciológica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Paragendamento:  Autotenepessologia;  Homeostático.   

14.  Projecioterapeuta:  Paraclinicologia;  Homeostático. 

15.  Vintênio  tenepessístico:  Tenepessologia;  Homeostático. 
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CONSIDERANDO  O  CPC,  PARÂMETRO  DO  AUTODISCER-
NIMENTO  MÁXIMO,  A  CONSCIN  INTERASSISTENCIAL  ATUA 

SEGUNDO  ORIENTAÇÕES  PARADIREITOLÓGICAS,  VISANDO  

MAIORES  ACERTOS  QUANTO  AO  LIMITE  DO  ASSISTENTE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou experiências interassistenciais nas 

quais o Paradireito indicou os limites para a assistência em curso? Em caso afirmativo, quais os 

saberes hauridos dessa experiência?  
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-
clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 227 e 228.  

2.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 

termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 

19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 980. 
3.  Xavier, Francisco Cândido; Libertação (Pelo Espírito de André Luiz); 264 p.; 20 caps.; 1 enu.; 18 x 14 cm; 

br.; 7ª Ed.; Federação Espírita Brasileira (FEB); Rio de Janeiro, RJ; 1978; páginas 7 a 230. 

 

M. L. B. 
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L I M I T E    D O    A S S I S T I D O  
( P A R A D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O limite do assistido é o impedimento natural ao prosseguimento e conse-

cução do ato assistencial sinalizado pela conscin ou consciex-alvo do auxílio, no exercício inalie-

nável do paradireito, perceptível na reincidência de postura anticosmoética, na relutância, antago-

nismo ou franca objeção à recepção de assistência. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia.  O termo limite vem do idioma Latim, limes, “atalho; caminho; estrada; sul-

co; rastro; limite; divisão; fronteira; trincheira; muralha”. Surgiu no Século XIV. O termo assisti-

do é particípio passado do verbo assistir, derivado do idioma Latim, assistere ou adsistere, “estar 

ou conservar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir em ju zo”. Apareceu no Século 

XVI.  

Sinonimologia: 1.  Fronteira do assistido. 2.  Barreira da consciência assistida. 3.  Trin-

cheira do assistível. 4.  Linha de demarcação assistencial da consciência. 5.  Zona-limite do assis-

tido. 6.  Situação assistencial limítrofe do assistido. 7.  Balizamento do assistido. 

Neologia. As 3 expressões compostas limite do assistido, limite inconsciente do assistido  

e limite intencional do assistido são neologismos técnicos da Paradireitologia.  

Antonimologia: 1.  Abertismo do assistido. 2.  Admissão da assistência recebida pelo 

assistido. 3.  Aceitação interassistencial por parte do assistido. 4.  Abertura ao auxílio pela consci-

ência assistível.  

Estrangeirismologia: a identificação do point de détour da assistência; a importância da 

percepção da assistential border; a livre assistência sans frontières; o workaholism estabelecendo 

limites para o recebimento de assistência; a continuidade assistencial malgré tout; o ponto preciso 

do stop assistencial; a inteligência evolutiva (IE) no entendimento do principium coincidentia op-

positorum; o auxílio providencial just in time.  

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da Autocosmoeticologia. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Oportu-

nidade se cria. Assistência tem limite. Gratidão é saúde. Devemos valorizar oportunidades. Esco-

lher é posicionar-se. Paradireito: parajustiça evoluciológica. Quem quer, faz.  

Coloquiologia: a tardia constatação da conscin frustrada na vivência do ditado popular  

eu era feliz e não sabia; a admissão da pensata realista não se pode acertar todas; a visão 

seriexológica madura na máxima insistir, nunca desistir; o momento certo de jogar a toalha no 

jogo interassistencial; o amadurecimento consciencial pela autexperiência no aforismo falou  

a verdade, perdeu a amizade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos limites cosmoéticos; a autocosmoeticidade 

pensênica; a autopensenização fraterna; o materpensene interassistenciológico; o monoideísmo 

autopensênico; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os intru-

sopensenes; a intrusopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os morbopensenes; 

a morbopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenida-

de; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a fôrma holopensênica influenciando a definição dos 

autolimites. 

 

Fatologia: o limite do assistido; o marco indicando o ponto de parada para o assistente;  

a divisa, nem sempre sutil, entre assistência e estupro evolutivo; o respeito ao paradireito no exer-

cício interassistencial; a hora exata de interromper a ajuda em andamento; o livre arbítrio consci-
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encial respeitado pelo assistente cosmoético; as neoportunidades evolutivas sempre abertas pelas 

autorrecins; o inaproveitamento do corredor de lucidez na condição de ponteiro da consciência; 

as rupturas assistenciais cosmoéticas na maioria dos casos, por vezes incompreendidas pelo entor-

no; a evitação dos acumpliciamentos interprisionais; a lucidez na detecção da extremidade das 

ações interassistenciais; o afastamento do assistente autolúcido visando não compactuar com as 

posturas anticosmoéticas do assistido reincidente; a paciência do assistente transformada em auto-

compreensão pelas limitações do assistido; as ilusões assistenciais; as frustrações pelos resultados 

pífios, apesar dos maxiesforços; a autoinsatisfação insolúvel da conscin egocêntrica com a própria 

improdutividade autevolutiva; o pensamento mágico utilizado no contexto assistencial; a ingrati-

dão considerada psicopatia evolutiva grave; as fissuras conscienciais incuráveis em única vida;  

o futuro encontro inevitável entre assistente e assistido nas quebradas da evolução; as recaídas  

e reincidências evolutivas autocorruptoras; o desperdício de tempo evolutivo irrecuperável; o pas-

sado esquecido escrevendo o presente incompreendido; o ato de saber lidar com a autovitimiza-

ção e autoculpa dos assistíveis; o exemplo assistencial da organização internacional Médicos sem 

Fronteiras; o erro na dosificação da assistência; a traição do assistido perante a assistência recebi-

da; o fato de o auxílio poder passar da conta; as coleiras do ego insuspeitadas formatando desti-

nos; a Socin ditando comportamentos limitadores calcados em tradições ilógicas e em idiotismos 

culturais; a primeira natureza assistencial do assistente, posta à prova da autofrustração devido  

à rejeição do assistido; os arrependimentos evolutivos tardios; a impossível ressocialização cons-

ciencial momentânea; os desafios da isenção interassistencial; o clima interconsciencial desfavo-

rável à assistência; a linha assistencial nevrálgica; a verbação do assistente sincero confrontada 

nos fracassos assistenciais relativos; a difícil compreensão de nem sempre o lógico ser cosmoéti-

co; a violação da autoconsciencialidade balizadora; a condição de objetor de consciência do assis-

tente evoluído declinando do autacumpliciamento com práticas anticosmoéticas; o posicionamen-

to assistencial lindeiro entre tares e tacon; as cunhas mentaissomáticas ainda indetectadas; a im-

portância elucidativa das posições de ex-vítima e ex-algoz no sucesso e / ou no fracasso interas-

sistencial; a orientação interassistenciológica na condição de roteiro do auxílio; a vida crítica atual 

na condição análoga a Megaprograma de Proteção à Testemunha. 

 

Parafatologia: a Pré-Intermissiologia vivenciada hoje; a falta do estado vibracional 

(EV) profilático; as 40 manobras energéticas ignoradas; a melex vindoura na condição de tragédia 

anunciada; as paradefesas da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) do assistido e do assistente com ate-

nuantes e agravantes nos processos interassistenciais; o desconhecimento geral do trabalho assis-

tencial de bastidores realizado pelas equipexes dos cursos de campo e das Dinâmicas Parapsíqui-

cas conscienciológicas; a difícil manutenção do equilíbrio do assistente cosmoético vendo o assis-

tido entregar o ouro do próprio patrimônio evolutivo aos assediadores extrafísicos multimilenares; 

o desperdício de oportunidades na rejeição às energias conscienciais (ECs) terapêuticas do assis-

tente, pelo assistido; a projetabilidade lúcida facilitadora das abordagens paraterapêuticas críticas; 

o parapsiquismo veterano detectando o temporário fim da linha para o encaminhamento assisten-

cial; a autoimperturbabilidade ao receber pela clariaudiência a verdadeira versão dos parafatos 

omitidos pelo assistido; o parabanho confirmatório do limite da assistência a ser prestada; o para-

prontuário do assistido disponível ao assistente holomemorialista; o heterencapsulamento energé-

tico providencial das personalidades adventícias, postas em quarentena para preservar o alvo da 

assistência.  

 

III.  Detalhismo 

 

 Sinergismologia: o sinergismo egos frágeis–desmotivações fáceis; o sinergismo chan-

tagem emocional–permissividade; o sinergismo infantilismo-regressismo; o sinergismo vaidade-

orgulho; o sinergismo teimosia-antagonismo. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de o menos doente assistir ao 

mais doente; o princípio da mutualidade interassistencial; o princípio da autoconsciencialidade; 
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o princípio da imperturbabilidade; os princípios dos 12 megaconceitos do Memorando Conscien-

ciológico. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); o código de Hamurabi; os paracódigos extrafísicos de conduta pessoal. 

Teoriologia: as teorias fundamentais da assistência parapsíquica; a teoria e prática 

(teática) da assistência; a teoria da aptidão assistencial; a teoria da interdependência evolutiva; 

a teoria da autodesassedialidade; a teoria da heterassedialidade. 

Tecnologia: a técnica do autossobrepairamento analítico; a técnica da tarefa energética 

pessoal; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica do estado vibracional profilático;  

a técnica da desassim; a técnica do acoplamento energético; a técnica do autencapsulamento;  

a técnica do heterencapsulamento. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; 

o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da dife-

renciação pensênica; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório consciencioló-

gico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradirei-

tologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Extraterrestriologia; 

o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível 

da Serenologia. 

Efeitologia: o efeito evolutivo da assistência; o efeito expansor da assistência; o efeito 

aliviador da assistência; o efeito libertador da assistência; o efeito reconciliador da assistência; 

o efeito recompositor da assistência; o efeito regenerador da assistência; o efeito vitimizador da 

inassistência. 

Neossinapsologia: as neossinapses recusadas; as neossinapses negligenciadas; as neos-

sinapses desprezadas; as neossinapses inavaliadas; as neossinapses desconsideradas; as neossi-

napses inutilizadas; as neossinapses desfeitas. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo evolucional perene; o ciclo despercebido 

das oportunidades perdidas; o ciclo das autovitimizações; o ciclo interprisional; o ciclo autasse-

diante; o ciclo assistencial. 

Enumerologia: a ação fraternal de assistir; a ação fraternal de compreender; a ação 

fraternal de preservar; a ação fraternal de energizar; a ação fraternal de esclarecer; a ação frater-

nal de desonerar; a ação fraternal de defender. 

Binomiologia: o binômio autesforço–assistência meritória; o binômio esclarecimento-

motivação; o binômio aprendiz-parapreceptor; o binômio assistente-assistido; o binômio patoló-

gico belicismo–limite assistencial; o binômio leniência–zona interprisional; o binômio antivitimi-

zação-autobenignidade; o binômio desapego-desprezo; o binômio retomador de tarefa–dissiden-

te crônico; o binômio incorrigibilidade-transmigração. 

Interaciologia: a interação vida passada incidental–vida crítica atual; a interação limi-

te do assistido–limite do assistente; a interação reconciliação–pacificação íntima; a interação ar-

co voltaico craniochacral–desbloqueio paracortical; a interação parapsiquismo lúcido–limite 

cosmoético; a interação médico-paciente; a interação assistencial autor-leitor; a interação para-

educador-paraeducando. 

Crescendologia: o crescendo perdão-libertação; o crescendo autoimperdoamento-hete-

roperdoamento; o crescendo autassistência-heterassistência; o crescendo abertismo-universalis-

mo; o crescendo assistido–assistente do assistente.  

Trinomiologia: o trinômio comparsaria-acumpliciamento-erronia; o trinômio fechadis-

mo-egoísmo-antiuniversalismo; o trinômio renúncia-entendimento-afastamento; o trinômio pessi-

mismo-otimismo-realismo; o trinômio revanche-represália-sanção; o trinômio autocrítica-hete-

rocrítica-acriticismo; o trinômio evolutivo ontem-hoje-amanhã. 

Polinomiologia: o polinômio interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policar-

malidade; o polinômio autocorrupção–omissão deficitária–ganhos secundários–insatisfação crô-

nica; o polinômio assistencial ensaio-tentativa-erro-acerto; o polinômio avanço-recuo-fracasso- 
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-retorno; o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio 

soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio tenepessista-ofiexista-teleguiado-semi-

consciex. 

Antagonismologia: o antagonismo realismo evolutivo / idealização da realidade; o an-

tagonismo amores errados / autotransafetividade; o antagonismo tara assistencial veterana / as-

sistente jejuno; o antagonismo conscin doadora / conscin absorvedora; o antagonismo ampara-

dor / assediador; o antagonismo assistência Cosmoética / doutrinação intrusiva. 

Paradoxologia: o paradoxo de a transmigração planetária constituir neoportunidade 

autevolutiva; o paradoxo da Cosmoética Destrutiva; o paradoxo da Impactoterapia; o paradoxo 

da síndrome de abstinência da Baratrofera (SAB); o paradoxo da consciex intermissivista pro-

missora atuando na intrafisicalidade igual à conscin pré-serenona vulgar; o paradoxo de a cons-

cin vulgar poder ter abertismo assistencial maior se comparada ao intermissivista orgulhoso;  

o paradoxo da renúncia temporária do assistente lúcido à assistência a ser prestada; o paradoxo 

de a ex-vítima poder ser o benfeitor mais eficaz devido ao rapport com o assistido, ex-algoz. 

Politicologia: a meritocracia; a interassistenciocracia. 

Legislogia: a lei das probabilidades evolutivas; a lei das afinidades; a lei da comple-

mentaridade entre opostos; a lei de causa e efeito; a lei do retorno; a lei do progresso; as leis jus-

tas e evolutivas do Cosmos. 

Filiologia: a nosofilia; a autocriticofilia. 

Fobiologia: a evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome depressiva; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a sín-

drome da bipolaridade; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome do justiceiro; a síndrome 

da autossantificação; a síndrome do pânico. 

Maniologia: a nostomania; a mania da autopiedade; a mania da autojustificativa. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a paradireitoteca; a recexoteca; a evolucioteca.  

Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Parapatologia; a Interassistenciologia; a Cos-

moeticologia; a Tenepessologia; a Autodiscernimentologia; a Autotransafetivologia; a Antagonis-

mologia; a Autoconscienciometrologia; a Baratrosferologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a pessoa maléfica; a conscin baratrosférica; a isca 

humana inconsciente; a consciência incauta; a conscin multívola; a conscin assistível; a conscin 

energívora; a isca humana lúcida; a conscin-cobaia; o ser desperto; o ser interassistencial; a semi-

consciex. 

 

Masculinologia: o interpresidiário; o homem na condição de consciênçula; o pré-sere-

não vulgar; o assistente autolúcido; o acoplamentista; o evoluciente; o minidissidente ideológico; 

o tenepessista; o ofiexista; o autexemplarista; o reeducador; o autoconsciencioterapeuta; o auto-

conscienciômetra;  o projetor consciente; o maxidissidente ideológico; o verbetólogo; o verbetó-

grafo; o conscienciólogo; o holomemorialista; o teleguiado autocrítico. 

 

Femininologia: a intepresidiária; a mulher na condição de consciênçula; a pré-serenona 

vulgar; a assistente autolúcida; a acoplamentista; a evoluciente; a minidissidente ideológica; a te-

nepessista; a ofiexista; a autexemplarista; a reeducadora; a autoconsciencioterapeuta; a auto-

conscienciômetra; a projetora consciente; a maxidissidente ideológica; a verbetóloga; a verbetó-

grafa; a consciencióloga; a holomemorialista; a teleguiada autocrítica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens consener; o Homo sapiens toxicomaniacus; o Homo sa-

piens energivorus; o Homo sapiens parapathologus; o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo 

sapiens  automimeticus; o Homo sapiens heterassediatus; o Homo sapiens neophobicus; o Homo 

sapiens autocriticus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens assistentialis. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: limite inconsciente do assistido = o impedimento à assistência demarca-

do pela consciênçula devido à ausência de autocognição; limite intencional do assistido = o impe-

dimento à assistência demarcado pela consréu reincidente devido à autocognição patológica. 

 

Culturologia: a cultura da interassistencialidade; a cultura baratrosférica; a condição 

intrafísica de monocultura impedindo a visão de conjunto interassistencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o limite do assistido, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:  

01.  Assistência  do  assistido:  Interassistenciologia;  Homeostático.  

02.  Assistência  falha:  Interassistenciologia;  Nosográfico. 

03.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Assistente  inassistível:  Egologia;  Nosográfico.  

07.  Assistido  insatisfazível:  Interassistenciologia;  Nosográfico. 

08.  Autajuste  fino:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático.  

11.  Limite  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Limite  inteligente:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Orientação  interassistenciológica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Parafissura  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

EM  RESPEITO  AO  LIMITE  DO  ASSISTIDO,  O  ASSISTENTE  

AUTOLÚCIDO  E  COSMOÉTICO,  ATENTO  AO  PARADIREITO  

INTERASSISTENCIAL,  ATUA  NA  FRONTEIRA  DA  OMISSÃO  

SUPERAVITÁRIA  E  PREVENÇÃO  DO  ESTUPRO  EVOLUTIVO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica e acata o limite paradireitológico do 

assistido? Costuma utilizar o autodiscernimento, acima da própria boa vontade e boa intenção 

assistenciais?  
 

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 126 a 139 e 979 a 981.  

 

M. L. B. 
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L I M I T E    I N T E L I G E N T E  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O limite inteligente é aquela linha de demarcação, raia, extremo, zona pon-

tual limítrofe, nevrálgica, crítica e racional entre a autoconsciencialidade evolutiva e a extrapola-

ção primária, a qual, quando ultrapassada, acarreta algum tipo de prejuízo para a consciência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo limite vem do idioma Latim, limes, “atalho; caminho; estrada; sul-

co; rastro; limite; divisão; fronteira; trincheira; muralha”. Surgiu em 1310. O vocábulo inteligente 

deriva também do idioma Latim, intelligens, “que compreende  que conhece”. Apareceu no Sé-

culo XVI. 

Sinonimologia: 1.  Limite lógico. 2.  Baliza evolutiva. 3.  Limiar inteligente. 4.  Nível da 

autopensenidade. 5.  Demarcação do autocomportamento inteligente. 

Neologia. As 3 expressões compostas limite inteligente, limite inteligente mínimo  

e limite inteligente máximo são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Domínio da ignorância. 2.  Faixa do Desviacionismo. 3.  Zona do 

erro pessoal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a raia da automanifestação pensênica; a continuidade prejudicial das mes-

mas autopensenizações patológicas. 

 

Fatologia: o limite inteligente; a minivariável da Conscienciologia; o comedimento;  

o bom-tom; o autodesconfiômetro; o semancol; a hiperacuidade; a extrapolação patológica; o po-

rão consciencial; as áreas de fronteiras entre o egoísmo e o altruísmo; o momento correto de mu-

dar de patamar; a linha divisória da reciclagem; a desatenção quanto aos limites sadios das coisas; 

o nível exato da mudança da ação; a inteligência evolutiva (IE). 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Holotecologia: a intelectoteca; a maturoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autenganologia; 

a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Criteriologia; a Priorologia; a Megafocologia; a Recexo-

logia; a Decidologia; a Determinologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; o animal humano; a isca humana in-

consciente; a conscin desorganizada; a conscin eletronótica. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o epicon lúcido; o sistemata. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a epicon lúcida; a sistemata. 
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Hominologia: o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo 

sapiens despertus; o Homo sapiens efficax; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens evolu-

tiologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens 

maxifraternus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sa-

piens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens universalis; o Homo sa-

piens holopensenicus; o Homo sapiens holopensenor; o Homo sapiens holopensenocreator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: limite inteligente mínimo = o ato de saber aceitar certo compromisso, de 

imediato, sem se arrepender da atitude depois; limite inteligente máximo = o ato de saber até 

quando participar de determinado empreendimento sem cair na interprisão grupocármica. 

 

Inteligência. Sob a ótica da Conscienciometrologia, em princípio, todo limite justo  

e cosmoético deve ser considerado em todas as coisas relativas a todos os seres vivos. Os limites 

são ultrapassados negativamente quando faltam a ponderação, a reflexão e o comedimento ra-

cional. 

 

Taxologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética dos te-

mas focais, 10 categorias de limites lógicos, dentro das linhas dos conhecimentos humanos, con-

forme as especialidades da Conscienciologia: 

01.  Alimentação. Pela análise da Gastrossomatologia, até os alimentos, quando exces-

sivos ou malutilizados, geram doenças, por exemplo, a bulimia (Patologia). 

02.  Compaixão. Do ponto de vista da Psicossomatologia, até a compaixão, quando mo-

noideica, mantém o assédio às consciências frágeis (Assediologia). 

03.  Criatividade. Como esclarece a Holomaturologia, até a criatividade, quando caóti-

ca, traz a autodesorganização e atravanca a evolução da consciência (Desviologia). 

04.  Detergente. No contexto da Paraprofilaxiologia, até o detergente, quando excessi-

vo, suja, contamina e intoxica (Higiene). 

05.  Exercícios. Em função da Somatologia, até os exercícios físicos, quando exagera-

dos, patrocinam transtornos, por exemplo, a vigorexia (Antissomatologia). 

06.  IE. Dentro do universo da Evoluciologia, até a inteligência evolutiva, quando mala-

plicada, faz mal e acarreta o autorregressismo (Autassediologia). 

07.  Maternidade. Na área da Conviviologia, até o desvelo da mãe na maternidade, 

quando superprotetor, faz mal à prole, não raro, para toda a vida humana (lifetime), gerando pes-

soas reprimidas e inseguras (Decidofobia). 

08.  Remédio. Sob o enfoque da Consciencioterapia, até o remédio, quando maldosado,  

a maior, torna-se veneno e mata (Toxicologia). 

09.  Tares. No campo da Interassistenciologia, até a tarefa do esclarecimento, quando 

patrocina o estresse da sobrecarga de informações, desequilibra, gera o estupro evolutivo e a in-

terprisão grupocármica (Interprisiologia). 

10.  Trabalho. Na visão da Conscienciocentrologia, até o trabalho, quando extremamen-

te excessivo (workaholism), prejudica, traz complicações e distúrbios psicofísicos, por exemplo,  

o burnout (Cerebelologia). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o limite inteligente, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

2.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 
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3.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

4.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

5.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

6.  Limite  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

7.  Limite  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

 

TODA  AUTOMANIFESTAÇÃO  IRREFLETIDA,  NOTADAMEN-
TE  QUANDO  HABITUAL,  CONTÍNUA,  É  IRRESPONSABILI-

DADE  INDISCUTÍVEL  PARA  A  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA  BUS-
CADORA  DA  RECICLAGEM  INTRACONSCIENCIAL  (RECIN). 

 

Questionologia. Você ainda mantém algum posicionamento rotineiro não-inteligente? Já 

avaliou minuciosamente todas as manifestações pessoais no dia a dia? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-
cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-
ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 22 e 163. 

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 525, 594 e 705. 
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L I M I T E    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O limite interassistencial é aquela linha de demarcação, raia, extremo, zona 

pontual limítrofe, nevrálgica ou crítica entre a interassistencialidade cosmoética evolutiva e a ex-

trapolação anticosmoética ou a ultrapassagem da linha da fraternidade teática sob o domínio da 

leniência, da comparsaria ou do acumpliciamento da consciência incauta. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo limite vem do idioma Latim, limes, “atalho; caminho; estrada; sul-

co; rastro; limite; divisão; fronteira; trincheira; muralha”. Surgiu em     . O prefixo inter proce-

de do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de  ; entre; no espaço de”. O vocábulo assistência 

deriva igualmente do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”  e este de assistens ou adistens, 

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   porta de alguém”. 

Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Raia interassistencial. 2.  Impotência interassistencial; 3.  Interassis-

tencialidade impotente. 

Neologia. As 3 expressões compostas limite interassistencial, limite interassistencial ta-

conístico e limite interassistencial tarístico são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Assistência irracional. 2.  Interassistência inadequada. 

Estrangeirismologia: o background consciencial; a expertise assistencial; a open mind 

interassistencial; a selfperformance evolutiva; o end up assistencial; o upgrade assistenciológico; 

o Pensenarium; o Neopensenarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da Interassistenciologia Pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Interassistenciologia; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenida-

de; os benignopensenes; a benignopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os 

prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: o limite interassistencial; o gabarito assistencial; a autocoerência intermissiva 

na busca de ampliação dos feitos assistenciais; a autodeterminação interassistencial; o trabalho 

qualificado autolúcido ombro a ombro com os amparadores extrafísicos; a assistência policármica 

da consciência sem deficit de atendimento interassistencial no grupocarma e sem defasagem dos 

cuidados consigo mesma; a assistência desassombrada da conscin intermissivista lúcida em prol 

das consréus ressomadas; a assistência prestada aos megassediadores; a acabativa interassistencial 

bem-sucedida; as omissões superavitárias sábias. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Holofilosofia-Principiologia-Autexperimentologia; o si-

nergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo au-

tevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o siner-

gismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo descrenciológico autoquestiona-
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mento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo pensamento focado–ânimo sere-

no; o sinergismo pensenização focada–conteúdo tarístico–expressão didática; o sinergismo holo-

pensênico patrocinando a potencialização da força presencial dos envolvidos; o sinergismo in-

tenção cosmoética–disponibilidade interassistencial. 

Principiologia: os princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio 

da descrença; o princípio patológico de talião; o princípio filosófico do Ignorantismo; os prin-

cípios constitutivos da vida moderna; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da 

retroalimentação pensênica; o princípio da autopensenização ininterrupta; o princípio das inte-

rações pensênicas recíprocas; o princípio da equalização holopensênica; o princípio da atração 

omnidimensional entre holopensenes afins; o princípio da autevolução ser a autodepuração cos-

moética da pensenosfera pessoal; o princípio cosmoético de promover a elevação cosmoética dos 

holopensenes assistenciais; o princípio do direito universal ao livre pensamento; a compreensão 

teática do princípio da interdependência evolutiva; o princípio de objetivar o melhor para todos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a detecção do código grupal de 

Cosmoética (CGC) e a incorruptibilidade respectiva evidenciada pela higidez do holopensene co-

letivo interassistencial. 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria da Autopensenologia; a teoria da fôrma holo-

pensênica pessoal; a teoria da reurbex objetivando a desopressão do holopensene planetário. 

Tecnologia: os princípios embasadores das técnicas de viver evolutivamente; a técnica 

de autorreflexão de 5 horas sobre a Conscienciologia; a técnica de aproveitamento máximo do 

tempo evolutivo; a técnica da agenda da autopensenização; a técnica do detalhismo conjugada  

à técnica da exaustividade; a técnica profilática de auto e heterencapsulamento; a técnica da pa-

racirurgia holopensênica; a técnica das megassinaturas holopensênicas; a técnica da holopa-

ciência didática; a técnica da omissuper. 

Voluntariologia: o princípio do voluntariado tarístico da Conscienciologia; a implanta-

ção de holopensene conscienciológico nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) pelo corpo de 

voluntários interassistenciais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia;  

o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalso-

matologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico do 

estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; a saturação holopensê-

nica temática nos laboratórios conscienciológicos. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Conscien-

ciólogos; o Colégio Invisível da Pensenologia; o holopensene mentalsomático sustentado pelo 

Colégio Invisível dos Pesquisadores; o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos das autocríticas profundas; os efeitos autevolutivos 

dos pensamentos concentrados em resultados cosmoéticos; os efeitos autodesassediadores dos 

pensamentos preservados em rumo cosmoético; os efeitos inescondíveis da autopensenização co-

tidiana; os efeitos diagnósticos da dissecção holopensênica; os efeitos dos holopensenes no clima 

interconsciencial; o efeito halo das automanifestações mentaissomáticas; o efeito escudo protetor 

da ortopensenização; os efeitos do atilamento paraperceptivo na apreensão instantânea do teor 

dos holopensenes; os efeitos da Reeducaciologia na renovação holopensênica pessoal, grupal, 

ambiental e planetária objetivando a interassistencialidade; os efeitos homeostáticos da autopen-

senização interassistencial; os efeitos do autodiscernimento interassistencial; os efeitos das ex-

trapolações calculadas dos limites interassistenciais. 

Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses necessárias à teática dos princí-

pios megafocais conscienciológicos interassistenciais; as neossinapses altruísticas. 

Ciclologia: o ciclo de desenvolvimento da Heuristicologia à Hermenêutica; o ciclo da 

autorreflexão heurística hipóteses-argumentos-contrargumentos; o ciclo sondagem-dissecção- 

-cosmovisão; o ciclo retroalimentador dos holopensenes interassistenciais; o ciclo dos debates 

cosmoéticos; o ciclo circunstancial assistente-assistido. 
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Binomiologia: o binômio conceito científico eletronótico–princípio científico conscien-

ciológico; o binômio princípio da responsabilidade interassistencial–princípio do exemplarismo 

pessoal; o binômio princípio da autevolução inarredável–princípio do autesforço insubstituível; 

o binômio atenção ininterrupta–autorreflexão continuada; o binômio matriz mental–matriz cultu-

ral; o binômio autopensenidade-holopensene; o binômio base intrafísica–holopensene interassis-

tencial; o binômio tenepessismo-ofiexismo; o binômio admiração-discordância; o binômio verda-

de-limite; o binômio cuidado possível–esclarecimento viável; o binômio reconhecer os autolimi-

tes assistenciais–encaminhar meticulosamente. 

Interaciologia: a interação cosmovisão-megafoco; a interação princípio da interassis-

tencialidade–princípio da primazia da tares; a interação princípio da programação existencial– 

–princípio evoluído do autorrevezamento multiexistencial; a interação princípios da Fisiologia– 

–princípios da Parafisiologia; a interação megafoco autopensênico–taquirritmia megagescônica; 

a interação pensenosfera-energosfera; a interação dissecção holopensênica–identificação mater-

pensênica; a interação holopensene pessoal–holopensene grupal; a interação holopensene inte-

rassistencial–holopensene desassediado. 

Crescendologia: o crescendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às 

causas; o crescendo indutivo do particular ao geral; o crescendo do simples ao composto;  

o crescendo da tacon à tares; o crescendo do intrafísico ao extrafísico; o crescendo interassis-

tencial dissecção holopensênica–desassédio holopensênico. 

Trinomiologia: o trinômio princípio da inseparabilidade grupocármica–princípio da 

ação e reação interconsciencial–princípio da interprisão grupocármica; o trinômio Cosmoética- 

-Ciência-Filosofia; o trinômio princípio da convivialidade sadia–princípio da admiração-discor-

dância–princípio do heteroperdoamento-autoimperdoamento; o trinômio vontade-intencionalida-

de-autodisciplina; o trinômio megaatributo-megatrafor-materpensene; o trinômio passado-pre-

sente-futuro; o trinômio pensênico do raciocínio tripartite pen-se-ne; o trinômio intercoopera-

ção-interconfiança-interaprendizagem. 

Polinomiologia: o polinômio captar-perscrutar-interpretar-prognosticar; o polinômio 

boa vontade–boa intenção–bom ânimo–autodiscernimento cosmoético; o polinômio acolhimen-

to–orientação–encaminhamento–follow up. 

Antagonismologia: o antagonismo megafoco autopensênico / lateropensenidade; o an-

tagonismo megafoco autopensênico / atenção dividida; o antagonismo megafoco autopensênico 

/ atenção saltuária; o antagonismo megafoco autopensênico / anomia pensênica; o antagonismo 

focagem autopensênica / devaneio; o antagonismo definição holopensênica / indefinição holo-

pensênica; o antagonismo holopensene renovador / holopensene mimetizador; o antagonismo ho-

lopensene interlúdico / holopensene baratrosférico; o antagonismo interassistencialidade explíci-

ta / interassistencialidade silenciosa. 

Paradoxologia: o paradoxo heurístico megafoco autopensênico–abertismo autopensêni-

co; o paradoxo da multifocalização cosmovisiológica sem perda do megafoco; o paradoxo da fle-

xibilidade disciplinada na autopensenização retilínea; o paradoxo da interassistência gerada 

pela ultrapassagem inadequada dos limites assistenciais. 

Politicologia: a democracia; a cosmocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a as-

sistenciocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia. A falta de vontade política demarcando li-

mites interassistenciais desnecessários. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à convivialidade cosmoética; a lei 

da megafraternidade evolutiva; a lei da autopensenização ininterrupta interassistencial. 

Filiologia: a assistenciofilia; a cogniciofilia; a logicofilia; a conscienciofilia; a mental-

somatofilia; a criteriofilia; a definofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a grafopensenoteca; a ortopensenoteca; a patopenseno-

teca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia a Holopensenologia; a Materpensenologia; 

a Grafopensenologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Intencio-

nologia; a Autodiscernimentologia; a Mesologia; a Sociologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo 

sapiens despertus; o Homo sapiens efficax; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens evolu-

tiologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens 

maxifraternus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sa-

piens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens universalis; o Homo sa-

piens holopensenicus; o Homo sapiens holopensenor; o Homo sapiens holopensenocreator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: limite interassistencial taconístico = aquela linha de demarcação, raia, 

extremo, zona pontual limítrofe, nevrálgica ou crítica entre a interassistencialidade cosmoética 

evolutiva e a extrapolação anticosmoética da conscin ao praticar a tarefa da consolação; limite in-

terassistencial tarístico = aquela linha de demarcação, raia, extremo, zona pontual limítrofe, ne-

vrálgica ou crítica entre a interassistencialidade cosmoética evolutiva e a extrapolação anticos-

moética da conscin ao praticar a tarefa do esclarecimento. 

 

Culturologia: a cultura da Interassistenciologia Parapsíquica Cosmoética. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 cate-

gorias de limites em geral no universo da interassistencialidade cosmoética: 

01.  Amparologia: o limite do não patrocínio de mordomias. 

02.  Cosmoeticologia: o limite da realização de estupro evolutivo. 

03.  Cosmovisiologia: o limite derivado dos pontos cegos do assistente. 

04.  Evoluciologia: o limite do fôlego evolutivo do assistido. 

05.  Experimentologia: o limite do exequível no momento evolutivo. 

06.  Heteroterapeuticologia: o limite do movimento do assistido pró-autocura. 

07.  Interprisiologia: o limite do não acumpliciamento com erro crônico. 

08.  Legislogia: o limite do cumprimento das leis jurídicas. 

09.  Parapedagogiologia: o limite da compreensibilidade do assistido. 
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10.  Recinologia: o limite da recin do assistente. 

11.  Reeducaciologia: o limite do respeito à privacidade alheia. 

12.  Tecnologia: o limite da competência do assistente. 

 

Inteligenciologia. Existem aquelas pessoas dedicadas a invencionices, tolices, intrigas, 

infâmias e tititis interneteiros, digitando diariamente blogues insensatos sobre a vida de outras 

conscins. Há pessoas incomodadas com isso. Aos bloguistas critiqueiros o mais inteligente seria 

deixar quem trabalha cosmoética e interassistencialmente em paz e enfrentar a própria renovação 

e reciclagem intraconsciencial, evolutiva, por meio das dezenas de desafios propostos pela Enci-

clopédia da Conscienciologia, até o momento apresentada em 10 volumes, de 900 páginas cada, 

no total de 9 mil páginas, redigidas por 121 verbetógrafos (Data-base: Janeiro de 2012). 

Paraimpactologia. Por outro lado, é lastimável observar pessoas com disponibilidades, 

incluindo minidissidentes ideológicos, também escrevendo inverdades e inventando negativida-

des, sempre infrutíferas, na Internet. Tais personalidades deviam pensar e priorizar a conquista da 

paraperceptibilidade assistencial, cosmoética. Ocorre sério constrangimento quando testemunha-

mos, impotentes, tais posturas nosográficas de pessoas válidas e consultamos os princípios ho-

meostáticos da Conscienciologia, por exemplo, na busca pessoal da vivência do paramomento de 

impacto, autovivência sobremodo mais produtiva evolutivamente. Há tantas iniciativas relevantes 

e desafiadoras com a extrafisicalidade interassistencial. Devemos evitar perder tempo com tais 

compassageiros regressivos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o limite interassistencial, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

03.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Defasagem  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Holopensene  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

10.  Limite  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Limite  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

12.  Limite  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Limite  inteligente:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

A  LINHA  DE  DEMARCAÇÃO  NEVRÁLGICA  OU  CRÍTICA 
ENTRE  A  INTERASSISTENCIALIDADE  COSMOÉTICA  EVO-
LUTIVA  E  A  EXTRAPOLAÇÃO  ANTICOSMOÉTICA  SEMPRE  

IMPORTA  SER  RESPEITADA  PELO  INTERMISSIVISTA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, observa a linha interassistencial no universo da 

Interassistenciologia? Você adota tal posicionamento como princípio cosmoético? 
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L I M P E Z A    HO L O P E N S Ê N I C A  
( DE S A S S E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A limpeza holopensênica é a eliminação de qualquer tipo de poluição ener-

gética dos ambientes, desanuviadora das pressões, realizada por equipe de consciências, intra  

e / ou extrafísicas, especializadas nessa tarefa. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O antepositivo limp deriva do idioma Latim, limpidus, “l mpido  puro  cla-

ro  transparente”. Apareceu no Século XIV. O elemento de composição holo vem do idioma Gre-

go, holós, “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 impress es f sicas; sensação; conheci-

mento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso. 

Apareceu no Século XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idio-

ma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu o Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Higienização holopensênica. 2.  Depuração holopensênica. 3.  Desin-

toxicação holopensênica. 

Neologia. As 3 expressões compostas limpeza holopensênica, minilimpeza holopensêni-

ca e megalimpeza holopensênica são neologismos técnicos da Desassediologia. 

Antonimologia: 1.  Assedialidade holopensênica. 2.   Gravitação de energias nocivas.  

3.  Carregamento holopensênico patológico. 

Estrangeirismologia: a repetição ad nauseum. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto ao saneamento dos holopensenes. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Limpeza holopen-

sênica: parafaxina. 

Coloquiologia: o aspirador energético; o lava a jato nos ambientes; o não levar lixo pa-

ra casa; a faxinex; o levantamento da poeira. 

Filosofia: o Tenepessismo; o Ofiexismo; o Serenismo; o Pacifismo; o Universalismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a limpeza holopensênica; o holopensene pessoal da desassedialidade; os 

assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; a eliminação da pressão holopensênica 

assediadora; a renovação holopensênica; a retilinearidade pensênica. 

 

Fatologia: os preparativos para limpeza; a equipe intrafísica bem selecionada e treinada; 

o dia da faxina; a alteração das rotinas; o resultado das ações higienizadoras; a antiestigmatização 

ambiental; a melhoria do ambiente; a impressão de clareamento do local; o retorno das pessoas;  

a mudança de comportamentos; a maior produtividade consciencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parassensoria-

mento dos ambientes; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Higiene Consciencial;  

o amparo extrafísico de função; a limpeza das energias gravitantes; o encaminhamento de consci-

exes doentias; as equipexes especializadas; a Central Extrafísica da Energia (CEE); as ações 

extrafísicas coletivas. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo comocionalismo-assedialidade; o sinergismo patopense-

nização–quistos energéticos; o sinergismo favelização-sujeira; o sinergismo anticosmoética-Ba-

ratrosfera; o sinergismo guerra–vampirismo energético; o sinergismo bagulho energético–evo-

cação doentia; o sinergismo matança–estigma ambiental. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo cosmoético; o princípio cosmoético de dei-

xar tudo melhor ao encontrado; o princípio da responsabilidade interassistencial; o princípio da 

cosmoética destrutiva; o princípio de só colocar banca quem tem competência parapsíquica. 

Codigologia: a cláusula do código pessoal da Cosmoética (CPC) sobre a profilaxia de 

comportamentos geradores da sujeira holopensênica própria. 

Teoriologia: a teoria das reurbexes; a teoria das transmigrações interplanetárias; a teo-

ria dos Serenões; a teoria das Centrais Extrafísicas. 

Tecnologia: as técnicas energéticas; as técnicas de desassédio; a Paratecnologia. 

Voluntariologia: os paravoluntários da ofiex e da reurbex. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o la-

boratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Autossi-

naleticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Pararreur-

banologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia. 

Efeitologia: os efeitos benéficos das limpezas holopensênicas; os efeitos renovadores da 

eliminação de energias gravitantes nocivas; os efeitos paraprofiláticos das limpezas energéticas 

antecipadas; os efeitos do antibagulhismo energético nos ambientes; os efeitos da tenepes no 

entorno; os efeitos das transmigrexes no planeta; os efeitos da reurbex na dimensão intrafísica. 

Neossinapsologia: a dificuldade de produzir neossinapses em ambientes poluídos; a di-

ficuldade de resgatar paraneossinapses em ambientes fossilizados; as camadas de retrossinapses 

atravancando a implantação de neoideias. 

Ciclologia: o ciclo das limpezas; o ciclo das reciclagens; o ciclo evolutivo. 

Enumerologia: o ato de chegar com antecedência; o EV antes-durante-depois; o local de 

poder; a atenção dividida; a prontidão energética; o trabalho com amparador; os parâmetros de 

avaliação. 

Binomiologia: o binômio consciência-energia; o binômio Cosmoética–poder interassis-

tencial; o binômio vontade-intencionalidade; o binômio autodesassédio-heterodesassédio. 

Interaciologia: a interação limpeza física–limpeza holopensênica; a interação humani-

dade–para-humanidade; a interação pensenização–energia gravitante; a interação energia-água. 

Crescendologia: o crescendo intraconsciencialidade-extraconsciencialidade; o crescen-

do microcosmos-macrocosmos; o crescendo individual-grupal-coletivo. 

Trinomiologia: o trinômio emoção-objeto-ambiente; o trinômio assistente–amparador–

–central extrafísica; o trinômio pacificação-benignidade-interassistencialidade. 

Antagonismologia: o antagonismo bloqueio energético / soltura holochacral; o antago-

nismo pressão holopensênica / holopensene saturado; o antagonismo Baratrosfera / Comunex 

Avançada; o antagonismo acoplamento com amparador / acoplamento com assediador. 

Paradoxologia: o paradoxo da megafaxina extrafísica invisível. 

Politicologia: a homeostaticocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei da megafraternidade assistencial. 

Filiologia: a conscienciofilia; a desassediofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: o enfrentamento da assediofobia; a ausência da energofobia; a erradicação 

da neofobia. 

Sindromologia: a cura da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: o corte da mania de matar; a superação da mania de fazer sofrer; a evitação 

da mania de patopensenizar. 

Mitologia: a eliminação do mito do desassédio espontâneo sem esforço. 
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Holotecologia: a energoteca; a parafenomenoteca; a paratecnoteca. 

Interdisciplinologia: a Desassediologia; a Holopensenologia; a Energossomatologia;  

a Parafenomenologia; a Paratecnologia; a Ofiexologia; a Reurbexologia; a Transmigraciologia;  

a Serenologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência desassediadora; a personalidade amparadora; o ser interassis-

tencial; o perfil energoparapsíquico. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial;  

o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o co-

municólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata;  

o conviviólogo; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; 

o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ide-

ológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquiasdor; 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 atacadista consciencial;  

a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a co-

municóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;  

a convivióloga; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escrito-

ra; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente 

ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consci-

ente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens interassistentialis; o Ho-

mo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens harmonicus; o Ho-

mo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens pacificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minilimpeza holopensênica = aquela relativa ao âmbito doméstico de-

sempenhada pelo pré-serenão; megalimpeza holopensênica = aquela referente à coletividade rea-

lizada pelos Serenões e Consciexes Livres. 

 

Culturologia: a cultura da desassedialidade. 

 

Taxologia. Eis, listados na ordem alfabética, 13 exemplos de limpezas holopensênicas: 

01.  Antibagulhismo energético. 

02.  Arco voltaico. 

03.  Exorcismo de poltergeist. 

04.  Fenômenos naturais. 

05.  Lavajato extrafísico. 

06.  Ofiex. 

07.  Olorização. 

08.  Paraassepsia Antecipada. 

09.  Reurbanização planetária (reurbex). 

10.  Tempestade magnética. 

11.  Tenepes. 

12.  Transmigração interplanetária (transmigrex). 

13.  Trovoada desassediadora. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a limpeza holopensênica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

02.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Desopressão  holopensênica:  Holopensenologia;  Homeostático. 

04.  Dissecção  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

05.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

06.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

07.  Holopensene  saturado:  Holopensenologia;  Neutro. 

08.  Holopensenograma:  Holopensenologia;  Neutro. 

09.  Interlúdio:  Parageografologia;  Homeostático. 

10.  Maturidade  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

11.  Medida  interplanetária:  Paracosmovisiologia;  Homeostático. 

12.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

13.  Paraassepsia  Antecipada:  Energossomatologia;  Neutro. 

14.  Parainterceptação  desassediadora:  Desassediologia;  Homeostático. 

15.  Pensenosfera:  Pensenologia;  Neutro. 

 

AS  LIMPEZAS  HOLOPENSÊNICAS  PASSAM  DESAPERCE-
BIDAS  PARA  A  MAIORIA  DA  POPULAÇÃO,  NO  ENTANTO,  
EXERCEM  ENORME  INFLUÊNCIA  NA  OTIMIZAÇÃO  DA  OR-
TOPENSENIZAÇÃO  E  NO  DESENVOLVIMENTO  DOS  FATOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, percebe os efeitos sadios das limpezas holopen-

sênicas? Tem usufruído produtivamente dos ambientes mais homeostáticos? 

 

K. A. 
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L I M P I D E Z    M E N T A L  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A limpidez mental é a condição, o ato ou o efeito da clareza, transparência  

e nitidez da autopensenidade habitual da consciência, envolvendo e influindo positivamente em 

todas as automanifestações intrafísicas e multidimensionais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo límpido deriva do idioma Latim, límpidus, “l mpido; claro; puro; 

transparente”. Surgiu no Século XVI. A palavra limpidez apareceu no Século XIX. O vocábulo 

mental procede do idioma Latim Tardio, mentalis, “do esp rito; mental”  e este de mens, mentis, 

“atividade do esp rito; intenção; pensamento; intelig ncia”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Limpidez ideativa. 2.  Limpidez autopensênica. 3.  Clareza mental. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo límpido: au-

tolimpidez; heterolimpidez; límpida; limpidez; superlímpida; superlimpidez; superlímpido. 

Neologia. As 3 expressões compostas limpidez mental, limpidez mental intrafísica e lim-

pidez mental extrafísica são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Confusão mental. 2.  Autoperturbação. 3.  Mente opaca. 4.  Auten-

tendimento embaciado. 

Estrangeirismologia: o upgrade consciencial pelas ECs; o rapport bioenergético inter-

consciencial; o background parapsíquico; o breakthrough bioenergético; o shielding energético;  

o Acoplamentarium; o Energossomatorium; a open mind; a cloudless mind. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da mentalsomaticidade pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal harmonicamente assentado e desanuviado; os luci-

dopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes;  

a harmopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a autopensenidade despojada de 

emocionalismos e preconcepções; o predomínio do pen na autopensenidade. 

 

Fatologia: a limpidez mental; a mente descongestionada; a deslavagem cerebral; a paz 

de consciência; a nitidez dos autopropósitos; a perspicuidade cosmoética como estilo de vida;  

a sinceridade nos posicionamentos graves; a translucidez da intenção demonstrada pelos atos evo-

lutivos; a clareza da mente exibida através das opiniões críticas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a projeção lúcida com o psicossoma diáfano, iluminado e vibrante; 

a limpidez da energosfera pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-intenção-EC; o sinergismo força presencial–au-

toridade cosmoética; o sinergismo Central Intrafísica de Energia–Central Extrafísica de Ener-

gia; o sinergismo Voliciologia-Energossomatologia; o sinergismo omissão superavitária–volicio-

lina; o sinergismo força mentalsomática–expansão energética; o sinergismo carisma pessoal–vo-

liciolina; o sinergismo voliciolina-extrapolacionismo; o sinergismo megatrafor-materpensene- 

-voliciolina; o sinergismo efeitos da voliciolina–resultados gesconológicos; o sinergismo sensibi-

lidade energética–paracérebro receptivo; o sinergismo soltura energossomática–expansão men-

talsomática–limpidez mental; o sinergismo tarístico da mente límpida fundamentada em argu-
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mentos cosmoéticos; o sinergismo limpidez autopensênica–densidade cognitiva–autodiscerni-

mento evolutivo. 

Principiologia: o princípio cósmico fundamental entre consciência e energia; o princí-

pio da singularidade das energias conscienciais; a vivência do princípio da descrença; o princí-

pio de contra parafatos não haverem parargumentos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) assentando a automotivação inte-

rassistencial. 

Teoriologia: a teoria do EV. 

Tecnologia: as técnicas de aplicação das ECs; a técnica do arco voltaico craniochacral; 

a técnica da assim-desassim; a técnica da soltura energossomática; as técnicas conscienciométri-

cas; as técnicas evolutivas em geral; a técnica da megaeuforização; a técnica energética dos 30 

metros; a técnica de autexpansão das energias conscienciais; a técnica da assepsia energética;  

a técnica da projeção energética consciente; a técnica interassistencial da tenepes; a técnica do 

encapsulamento parassanitário; as técnicas de sondagem bioenergética; as técnicas de desen-

volvimento da clarividência; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da tábula rasa. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;  

o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do estado 

vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laborató-

rio conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Ener-

gossomatologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercep-

ciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio 

Invisível da Ofiexologia. 

Efeitologia: os efeitos benéficos do EV; os efeitos instantâneos do EV; os efeitos bené-

ficos ulteriores ao EV; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos óbvios do EV à conscin lúcida; os 

efeitos homeostáticos do EV; os efeitos multiplicadores positivos do EV; o efeito halo da ener-

gosfera humana; os efeitos autopotencializadores da intencionalidade maxifraterna; os efeitos da 

alimentação saudável e do descanso físico no alcance da limpidez mental; os efeitos mentais ob-

nubiladores das paixões, mágoas e desafeições; os efeitos do campo energético mentalsomático 

na clarificação das ideias da conscin predisposta; os efeitos da limpidez mental na captação das 

inspirações da parapreceptoria. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo reflexão-decisão-realização; o ciclo absorção–exteriorização ener-

gética; o ciclo expansão–contração parapsicosférica. 

Binomiologia: o binômio vontade–energia consciencial; o binômio energosfera pes-

soal–ressaca energética; o binômio energosfera pessoal–primavera energética; o binômio en-

capsulamento–fôrma holopensênica; o binômio intrafisicalidade medíocre–extrafisicalidade lúci-

da; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio ausência da voliciolina– 

–autocomprometimento proexológico; o binômio falta da voliciolina–fechamento consciencial;  

o binômio conação-voliciolina; o binômio sensitivo clarividente–parapsicosfera fulgurante; o bi-

nômio limpidez mental–autodesassédio. 

Interaciologia: a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a interação Central 

Intrafísica de Energia–Central Extrafísica de Energia; a interação absorção energética–exterio-

rização energética; a interação atributos intraconscienciais–atributos extraconscienciais; a in-

teração do minifluxo contínuo da autoconsciência–megafluxo contínuo do Cosmos; a interação 

Etologia-voliciolina; a interação paracérebro-voliciolina; a interação pensenização-imantação; 

a interação EI-EC-EV; a interação EV-voliciolina; a interação voliciolina pessoal–vidência fa-

cial; a interação pensenosfera-energosfera; a interação essência-aparência; a interação mente 

límpida–despertez. 

Crescendologia: o crescendo primener-cipriene. 

Trinomiologia: o trinômio volição-intenção-autorganização; o trinômio autocontrole- 

-autodisciplina-autodomínio; o trinômio voliciolina-primener-cipriene; o trinômio vontade-inten-
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ção-deliberação; o trinômio fenômeno-realidade-pararrealidade; o trinômio Energossomatolo-

gia-Parapercepciologia-Parafenomenologia; o trinômio metafórico consciência pura–mente lím-

pida–cardiochacra leve. 

Polinomiologia: o polinômio dieta balanceada–esteira ergométrica–sexo diário–sono 

reparador; o polinômio euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico; o polinô-

mio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio postura-olhar-voz- 

-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo assim / desassim; o antagonismo ausência energéti-

ca / EV atuante; o antagonismo efeito colateral positivo / efeito colateral negativo; o antagonis-

mo ECs ativas / ECs passivas; o antagonismo dependência energética / independência energéti-

ca; o antagonismo fartura energética / escassez energética; o antagonismo pessoa aberta / pes-

soa fechada; o antagonismo volição / abulia; o antagonismo voliciolina mentalsomática / volicio-

lina psicossomática; o antagonismo voliciolina aditivada / voliciolina ordinária; o antagonismo 

decidofobia / voliciolina; o antagonismo inspiração benigna / inspiração baratrosférica; o anta-

gonismo conscin casca grossa / conscin parapercipiente; o antagonismo energia consciencial no-

civa / energia consciencial defensiva; o antagonismo resplandecência parapsicosférica fixada 

/ fulgurações parapsicosféricas fugazes; o antagonismo limpidez mental / fadiga mental; o anta-

gonismo limpidez mental / ressaca energética; o antagonismo limpidez mental / alienação cons-

ciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo do aprimoramento bioenergético ser individual e intransfe-

rível mas ocorrer na interação com consciências, subumanos, vegetais, ambientes e objetos;  

o paradoxo de a aplicação da voliciolina ser, ao mesmo tempo, a mais fácil – não exige qualquer 

liturgia, a não ser a vontade –, e a mais difícil – exige a autoconscientização da consciência sem 

espetacularidades –, de ser aplicada; o paradoxo do realce consciencial patrocinado pelo holos-

soma dispensar os artifícios de maquilagens, produções, flashes, holofotes, palcos, palanques  

e passarelas. 

Politicologia: a lucidocracia; a projeciocracia; a energocracia; a meritocracia; a assis-

tenciocracia; a parapsicocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autoincorruptibilidade; a lei da interassis-

tencialidade bioenergética. 

Filiologia: a evoluciofilia; a parapsicofilia; a decidofilia; a energofilia; a raciocinofilia;  

a metodofilia; a assistenciofilia. 

Sindromologia: a ectopia voliciolínica na síndrome da dispersão consciencial; o blo-

queio voliciolínico na síndrome de burnout; a patologia voliciolínica nas síndromes compulsivas; 

a síndrome da voliciopatia. 

Mitologia: o mito da auréola santificadora; o mito superpatológico da expansão mental 

atingida com o uso de drogas lícitas e ilícitas. 

Holotecologia: a volicioteca; a energeticoteca; a pensenoteca; a cognoteca; a experi-

mentoteca; a maturoteca; a autopesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Energossomatologia; a Extrafisicologia;  

a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Parafisiologia; a Clarividenciologia; a Terapeutico-

logia; a Epiconologia; a Interassistenciologia; a Holopensenologia; a Megafocologia; a Auto-

cogniciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-
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ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens fulgurator; o Homo 

sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens 

holomaturologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens 

expeditus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens 

energovibratorius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens 

experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: limpidez mental intrafísica = a condição, o ato ou o efeito da clareza, 

transparência e nitidez da autopensenidade habitual da consciência no estado da vigília física or-

dinária; limpidez mental extrafísica = a condição, o ato ou o efeito da clareza, transparência e ni-

tidez da autopensenidade habitual da consciência intrafísica projetada ou da consciex lúcida. 

 

Culturologia: a cultura da Autoortopensenologia; a cultura do bem-estar evolutivo. 

 

Taxologia. De acordo com a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfanuméri-

ca, 14 condições conscienciais com estreita ligação com o estado de limpidez mental: 

01.  Atenção concentrada: o megafoco mental sustentado sem desvios. 

02.  Autodiscernimento cosmoético: a habilidade mental de avaliar fidedignamente  

o contexto existencial para fundamentar as autodecisões. 

03.  Autonomia pensênica: a expansão mental derivada da libertação de intrusões cons-

cienciais e ideológicas doentias. 

04.  Bom humor sadio: a flexibilidade mental para lidar positivamente com as situações 

e contingenciamentos cotidianos. 

05.  Clareza comunicativa: a fluidez mental para o encadeamento didático das ideias 

expostas. 

06.  Cosmovisão multidimensional: a abertura mental para enxergar as múltiplas face-

tas das realidades. 

07.  Disponibilidade paraperceptiva: a condição mental para a captação da sutileza pa-

rafenomenológica. 

08.  Equilíbrio intraconsciencial: a pacificação mental mantida imune aos pertúrbios 

externos ou centrípetos. 

09.  Hiperacuidade consciencial: a agudez mental ampliando o atilamento quanto às 

percepções sensoriais e extrassensoriais. 

10.  Logicidade cosmoética: a elaboração mental capaz de descartar as distorções oníri-

cas e as irracionalidades. 

11.  Produtividade continuada: o relaxe mental propiciador da renovação permanente 

do fôlego laboral. 
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12.  Raciocínio cristalino: a nitidez mental para as ponderações em conformidade com 

os fatos e os parafatos. 

13.  Recin cirúrgica: a isenção mental necessária aos autodiagnósticos genuínos e às au-

todeterminações eficazes. 

14.  Transparência consciencial: o posicionamento mental pela autossinceridade edifi-

cando a coerência dos posicionamentos pessoais intra e extrafísicos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a limpidez mental, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acalmia  mental:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02.  Ádito  ideativo  cosmovisiológico:  Paradidaticologia;  Homeostático. 

03.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

04.  Descarte  dos  resquícios:  Recexologia;  Homeostático. 

05.  Efeito  da  autodesperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

06.  Energosfera  pessoal:  Energossomatologia;  Neutro. 

07.  Evolução  transparente:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Fulguração  parapsicosférica:  Energossomatologia;  Homeostático. 

09.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

11.  Intensidade  existencial:  Holomaturologia;  Neutro. 

12.  Localização:  Proxêmica;  Neutro. 

13.  Megaconvergência  intraconsciencial:  Serenologia;  Homeostático. 

14.  Megafenomenologia  na  desperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

15.  Omnicatálise  serenológica:  Serenologia;  Homeostático. 

 

A  CONDIÇÃO  DA  AUTOLIMPIDEZ  MENTAL  É  INDISPEN- 
SÁVEL  PARA  A  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  ALCANÇAR   

A  AUTODESPERTICIDADE  E  A  POSITIVIDADE  NAS  AUTO-  
MANIFESTAÇÕES  INTRAFÍSICAS  E  MULTIDIMENSIONAIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém limpidez da própria mente? Como há-

bito? 
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L I N E A R I D A D E    D A    A U T O P E N S E N I Z A Ç Ã O  
( A U T O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A linearidade da autopensenização é a autovivência ininterrupta da pense-

nidade refletida, racional, correta, cosmoética ou cosmolínea, sem excessos, desvios ou equívo-

cos, a partir do pen (ideia, pensamento) do pensene da consciência, conscin ou consciex. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo linearidade vem do idioma Latim, linearis, de linea, “linha”.  

A palavra linear surgiu no Século XIX. O elemento de composição auto procede do idioma Gre-

go, autós, “eu mesmo; por si pr prio”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensa-

re, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Apareceu no Sé-

culo XIII. O termo sentimento deriva do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma 

Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impress es f sicas; sensação; conheci-

mento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom sen-

so”. Surgiu no Século XIV. A palavra energia provém do idioma Francês, énergie, derivada do 

idioma Latim, energia, e esta do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Apareceu no Século 

XVI. 

Sinonimologia: 1.  Autopensenização linear. 2.  Autopensenidade correta. 3.  Clareza 

autopensênica. 

Neologia. As 3 expressões compostas linearidade da autopensenização, minilinearidade 

da autopensenização e maxilinearidade da autopensenização são neologismos técnicos da Au-

topensenologia. 

Antonimologia: 1.  Instabilidade da autopensenização. 2.  Autopensenidade tortuosa.  

3.  Obscuridade autopensênica. 4.  Antirretilinearidade consciencial. 

Estrangeirismologia: a open mind. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a linearidade da autopensenização; a autopensenidade evoluída; a inteire-

za autopensênica; a lisura autopensênica; a flexibilidade autopensênica; a exuberância pensênica; 

a autopensenidade cosmoética; a cognopensenidade pessoal; a autopensenização reta; a ortopen-

senidade pessoal; o conexionismo autopensênico; o estilo de pensenizar; a autorganização como 

decorrência dos pensenes; a autocatálise pensênica; o materpensene da intencionalidade retilínea. 

 

Fatologia: a retilinearidade da autocognição; a retilinearidade cosmoética; a homeostasia 

cortical; a harmonia intraconsciencial; a saúde consciencial; a boa forma mentalsomática; o aber-

tismo consciencial; a dinâmica cortical do taquipsiquismo; o prospeccionismo consciencial; o or-

deirismo mentalsomático; o calculismo cosmoético; o indicador da bússola consciencial; o pro-

pulsor da vontade; o vetor do pensamento autocrítico; a via expressa do pensamento; a desinibi-

ção pensamental; a eutimia pessoal; a eumatia pessoal; a neofilia insaciável; o pensamento po-

sitivo; a manutenção da autolucidez como hábito; a higidez do solilóquio autocrítico; o escrutínio 

crítico; o descortino pessoal; o desembaraço intelectual; a desenvoltura consciencial; a ação cal-

culadamente desenvolvida; o vigor intelectivo; o autatilamento; a identificação contínua do me-

gafoco nas abordagens; a extroversão mentalsomática; a hiperacuidade consciencial; a pluriorien-

tação seletiva das autopercepções; o equilíbrio intelectivo; a intelecção no rumo certo; as pers-

pectivas ideativas metódicas; a subjetividade pessoal sadia; a intencionalidade explícita; a auto-

desamarração consciencial; a discriminação cogitativa; o descarte das fantasias espúrias; a evita-

ção dos devaneios pesadelares; a mentalidade aberta à pacificação; o ato contínuo de pensar bem 
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de todos; o hábito de refletir ponderadamente; o recolhimento íntimo sadio; a conscienciocentra-

gem; a superdotação consciencial. 

 

Parafatologia: a hipertermia psíquica e parapsíquica; a paraatenção. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Penseno-

logia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

imobilidade física vígil (IFV). 

Filiologia: a raciocinofilia. 

Holotecologia: a pensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Autodiscernimentologia; a Cogniciologia;  

a Holomaturologia; a Intencionologia; a Mentalsomatologia; a Racionalização; a Lógica; a Coe-

renciologia; a Criteriologia; a Cosmoeticologia; a Intraconscienciologia; a Paracerebrologia; a Hi-

giene Consciencial. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin ponderada; a pessoa antenada; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o autodecisor; o maxidissidente; o intermissivista; o cognopolita; o ter-

tuliano; o tenepessista; o projetor consciente; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscien-

cioterapeuta; o proexólogo; o duplista; o epicon lúcido; o professor; o intelectual; o pesquisador; 

o autor; o ofiexista. 

 

Femininologia: a autodecisora; a maxidissidente; a intermissivista; a cognopolita; a ter-

tuliana; a tenepessista; a projetora consciente; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscien-

cioterapeuta; a proexóloga; a duplista; a epicon lúcida; a professora; a intelectual; a pesquisadora; 

a autora; a ofiexista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens rectilineus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sa-

piens paradireitologus; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens autopensenicus; o Homo sa-

piens maxilinearis; o Homo sapiens orthopensenor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minilinearidade da autopensenização = a exposição da conferência públi-

ca com princípio, meio e fim lógicos e bem-articulados; maxilinearidade da autopensenização =  

a redação do tratado científico plotada em premissas racionais e integrativas, desde os argumentos 

iniciais até os argumentos conclusivos. 

 

Posturas. Sob a ótica da Autopensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

posturas mentaissomáticas próprias para embasar a plataforma linear da autopensenização sadia 

da conscin: 

01.  Clareza: evitar as obscuridades de expressões, mantendo o discurso, acima de tudo, 

compreensível. 

02.  Concisão: manter concisão, o mais possível, evitando a prolixidade desnecessária. 

03.  Consistência: descartar os pensamentos ou versões dos fatos e parafatos ainda sem 

a indispensável evidência. 

04.  Exatidão: cortar toda ambiguidade, manipulação semântica, ironia ou sarcasmo. 
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05.  Fatuística: ser claro por intermédio de exemplos, ganchos técnicos, evidências, fa-

tos e parafatos. 

06.  Informação: informar ou lecionar sempre sem tentar persuadir ou doutrinar. 

07.  Megafoco: priorizar sempre o relevante útil sem sair do fulcro ou megafoco nas 

ideias e nas manifestações pensênicas, em geral. 

08.  Pontualização: comunicar tão somente o indispensável ou o específico ao contexto 

(Proxêmica) e ao momento evolutivo (Cronêmica). 

09.  Racionalização: expor ordenadamente os pensamentos de modo lógico e racional, 

sem nenhum argumento capcioso. 

10.  Sofística: eliminar os sofismas, as falácias lógicas, as premissas e ideias falsas. 

 

Manutenção. Considerando o universo da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem 

alfabética, 7 condições pessoais básicas para gerar e manter a linearidade da autopensenização da 

conscin lúcida: 

1.  Autocoerência: permanente no espaço e no tempo. 

2.  Autoconfiança: madura. 

3.  Autocoordenação: dos constructos e neoconstructos. 

4.  Autodisciplina: cognitiva. 

5.  Autossegurança: física e intencional. 

6.  Autossuficiência: cognição da interdependência evolutiva. 

7.  Autossustentabilidade: econômica e social. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a linearidade da autopensenização, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

02.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

08.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

12.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia; Neutro. 

13.  Limite  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

14.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  LINEARIDADE  DA  AUTOPENSENIZAÇÃO  ORDENA,   
DE  MANEIRA  LÓGICA,  COMO  CONSEQUÊNCIA  NATURAL,   

A  FALA,  O  DIÁLOGO,  A  ESCRITA,  A  COMUNICAÇÃO 

TÉCNICA  E  TODAS  AS  DEMAIS  AÇÕES  DA  CONSCIÊNCIA. 
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Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual ní-

vel você se situa quanto à linearidade da autopensenização? Você consegue manter a retilineari-

dade da autopensenidade razoavelmente nivelada, padronizada, coerente e uniforme em todas as 

manifestações pessoais? 
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L Í N G U A  
( S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A língua é o órgão do corpo humano, oblongo, musculoso e móvel, situado 

na cavidade bucal, identificador do gosto ou do paladar, destinado a manipular alimentos através 

da deglutição e da gustação, servindo para produzir sons, modelar a voz e a fala. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo língua provém do idioma Latim, lingua, “ rgão muscular situado 

na boca; sistema de comunicação verbal; idioma”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Glota. 2.  Órgão musculomembranoso da cavidade bucal. 3.  Órgão 

auxiliar da boca. 4.  Órgão auxiliar na deglutição de alimentos. 

Neologia. As duas expressões língua infantil e língua madura são neologismos técnicos 

da Somatologia. 

Antonimologia: 1.  Boca. 2.  Úvula palatina. 3.  Aglossia. 

Estrangeirismologia: o lapsus linguae; a tongue-tie infantil. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Somatologia. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Língua: 

arma bucal. Língua: músculo chato. 

Coloquiologia: – A língua é o chicote do corpo. 

Citaciologia: – Aquele que tem pronta a língua não tem prontas as mãos (Tito Lívio, 

64–12 a. e. c.). 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde somática. 

 

Fatologia: a língua; o órgão muscular situado na boca; a identificação dos paladares: do-

ce, salgado, amargo e ácido; os sabores adstringentes ou metálicos; a facilitação da deglutição; as 

papilas; a glote; a epiglote; a faringe; o laringe; as cordas vocais; o aparelho fonador; o papel do 

frênulo da língua; a glossoftose; a língua geográfica; a boca sendo segundo elemento de atração 

da pessoa; a dicção; os distúrbios da fala; a língua sendo considerada microssistema na medicina 

chinesa; a língua cortada em acidentes a exemplo do ataque epiléptico; o uso de piercings na 

língua; o erotismo bucal e lingual; os intercursos sexuais; o câncer na língua; o teste da linguinha; 

as curiosidades sobre a língua; a língua com significado de idioma; o sistema de comunicação 

verbal; a autocoerência verbal. 
 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parapsiquismo 

psicofônico; o parafato de a língua ser dispensável na intercomunicação extrafísica do projetor 

consciente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo língua-linguagem; o sinergismo corpo são–mente sã;  

o sinergismo boca-faringe; o sinergismo língua-dente. 

Principiologia: o princípio do uso higiênico da língua. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à Fisiologia. 

Teoriologia: a teoria da saúde consciencial. 

Tecnologia: a técnica da adoção das rotinas úteis. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paragenética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Somatologia. 
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Efeitologia: o efeito da deformidade da língua na autestima. 

Enumerologia: as aftas; as afecções febris; as úlceras na língua; as amigdalites; as angi-

nas; as estomatites; o trato digestivo. 

Binomiologia: o binômio afasia-alexia; o binômio Higiene Consciencial–Higiene 

Bucal; o binômio Anatomia-Fisiologia; o binômio língua–aquisição de linguagem; o binômio 

aparelho fonador–fala. 

Interaciologia: a interação linguagem-comunicação; a interação língua-idioma; a inte-

ração energia-fala; a interação papilo-faringe; a interação cérebro-língua. 

Crescendologia: o crescendo fala-comunicação. 

Trinomiologia: o trinômio língua-linguagem-signo; o trinômio inervação-vasculariza-

ção-musculação da língua. 

Polinomiologia: o polinômio emissor-receptor-meio-mensagem na produção de sons;  

o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo boca aberta / boca fechada; o antagonismo língua 

humana / língua pré-humana. 

Paradoxologia: o paradoxo de a língua curta ser mais útil à comprida. 

Politicologia: as políticas públicas de Saúde Bucal. 

Legislogia: as leis da Fisiologia Humana e Pré-Humana; a lei do maior esforço 

aplicada na Somatologia. 

Filiologia: a biofilia; a somatofilia; a verbofilia. 

Fobiologia: a biofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Tourette. 

Maniologia: a mania de morder a língua; a mania de ter a língua solta. 

Holotecologia: a somatoteca; a higienoteca; a fonoteca. 

Interdisciplinologia: a Somatologia; a Intrafisicologia; a Fisiologia; a Anatomia Huma-

na; a Fonoaudiologia; a Coloquiologia; a Verbaciologia; a Comunicologia; a Cosmoeticologia;  

a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o linguarudo; o linguista; o filólogo; o comunicólogo; o otorrinolarin-

gologista; o locutor; o fisioterapeuta. 

 

Femininologia: a linguaruda; a linguista; a filóloga; a comunicóloga; a otorrinolaringo- 

logista; a locutora; a fisioterapeuta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens verbosus; o Homo sapiens ho-

meostatiticus; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens communicalis; o Homo sapiens com-

municator; o Homo sapiens biophilicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

. 

Exemplologia: língua infantil = a da criança, em fase de desenvolvimento e utilização; 

língua madura = a do adulto, em pleno uso. 

 

Culturologia: a cultura do chimarrão quente sendo prejudicial à saúde bucal, em espe-

cial da língua. 
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Taxologia. Segundo a Lexicologia, eis citadas, em ordem alfabética, 30 expressões com-

postas pela palavra língua, dicionarizadas, não tendo conotação idiomática: 

01.  Língua azul. Afecção de aves ou carneiros. 

02.  Língua bífida. Com ferida na linha mediana. 

03.  Língua branca. Saburral, saburrenta. 

04.  Língua cervina. Planta pteridófita, de folhas grandes. 

05.  Língua de badalo. De quem mente muito. 

06.  Língua-de-boi. Erva europeia, búgula. Erva cabocla. 

07.  Língua-de-cão. Erva calmante. 

08.  Língua-de-carpa. Instrumento de extração. 

09.  Língua-de-cervo. Herbácea aquática; erva daninha em lavoura de arroz. 

10.  Língua-de-cobra. Língua de serpente. 

11.  Língua de fogo / língua de lume. Labareda, chama. 

12.  Língua-de-galinha. Espécie de anileira (planta). 

13.  Língua-de-gato. Biscoito seco e achatado. 

14.  Língua de geleira. Parte de geleira. 

15.  Língua-de-lagarto / língua de tiú / língua de teju. Erva guaçatunga, chá-de-frade. 

16.  Língua de morango / língua de framboesa. Língua vermelha, lisa. 

17.  Língua-de-mulata. Peixe oceânico; doce de abóbora. 

18.  Língua-de-ovelha. Planta anual. 

19.  Língua-de-pau. Hipertrofia dos bovinos. 

20.  Língua de rouxinóis. Iguaria fina, antiga. 

21.  Língua-de-sapo. Nome popular de erva-de-muro. 

22.  Língua-de-sogra. Brinquedo infantil, língua de sola. 

23.  Língua de terra. Faixa de terra, entre rios. 

24.  Língua-de-tucano. Plantas anuais e perenes; língua de araçari. 

25.  Língua-de-vaca. Erva perene, amor dos homens, hena; peixe em Portugal, azevia. 

26.  Língua de víbora. Planta herbácea. 

27.  Língua geográfica. Com placas escamadas. 

28.  Língua gretada. Fissurada, sulcada. 

29.  Língua negra. Moléstia canina. 

30.  Língua suja. Saburral, saburrenta, de falador. 

 

Expressões. Eis, sob a ótica da Curiosologia, 26 expressões populares ligadas à língua 

ou à linguagem, listadas em ordem alfabética: 

01.  Andar de língua na boca: conspirar. 

02.  Atar (refrear, engolir, prender, coçar a língua): querer falar e não poder; calar. 

03.  Cortar a língua: suspender a fala. 

04.  Dar a língua (mostrar ou estirar): mostrar, falar, dizer, cavaquear. 

05.  Dar com a língua nos dentes: não calar, ser indiscreto. 

06.  De língua passada: previamente informado. 

07.  Deitar a língua de fora: gracejar. 

08.  Desatar (desenferrujar, soltar ou destravar a língua): falar muito ou confessar algo. 

09.  Dobrar a língua: falar com respeito; reconsiderar. 

10.  Engano de língua (lapso): erro. 

11.  Estar com a língua de fora: cansado. 

12.  Língua afiada (aguda, comprida, de prata, farpada, de palmo, viperina): de quem 

fala mal dos outros. 

13.  Más línguas (línguas de trapo): pessoas maldosas, maldizentes. 

14.  Meter a lígua: falar mal; criticar. 

15.  Morder a língua: conter-se. 

16.  Não falar a mesma língua: diferir ou divergir do outro. 

17.  Pagar pela língua: sofrer as consequência do falar. 
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18.  Por pimenta na língua: castigar as crianças por palavras feias. 

19.  Puxar pela língua: levar alguém com manha. 

20.  Ter a língua comprida (soltar a língua, ter a língua maior ao corpo, não ter papas 

na língua, ser só língua): falar além do devido; falar demais. 

21.  Ter a língua seca: ter vontade de dizer algo. 

22.  Ter a língua suja: ser desbocado. 

23.  Ter cuidado com a língua: precaver-se ao falar. 

24.  Ter debaixo da língua (na ponta da língua): pronto, de imediato. 

25.  Ter 1 boi sobre a língua: calar-se obstinadamente. 

26.  Trocar a língua: conversar; prosear. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a língua, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Afisiologia:  Parafisiologia;  Homeostático. 

02.  Aparência:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Boca:  Somatologia;  Neutro. 

06.  Coluna  vertebral:  Somatologia;  Neutro. 

07.  Estômago:  Somatologia;  Neutro. 

08.  Jargão:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Língua  materna:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Mão:  Manossomatologia;  Neutro. 

11.  Orelha:  Somatologia;  Neutro. 

12.  Pé:  Somatologia;  Neutro. 

13.  Pescoço:  Somatologia;  Neutro. 

14.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

 

A  MANUTENÇÃO  DA  LÍNGUA  LIMPA,  EM  QUALQUER  

SENTIDO  EMPREGADO,  IMPLICA  CUIDADO  CONSTANTE 
DA  CONSCIN  HOMEOSTÁTICA  VISANDO  A  HIGIENE  

PENSÊNICA  E  POSTURA  CONSCIENCIAL  EXEMPLARISTA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, usa a língua (órgão) com moderação? De modo 

fisiológico e evolutivo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Ducrot, Oswald; & Todorov, Tzeveton; Dicionário Enciclopédico das Ciências da Linguagem (Diction-

naire Encyclopédique des Sciences du Langage); trad. Alice Kyoko Miyashiro; J. Guinsburg; M. Barros; & G. Souza; 340 

p.; 53 caps.; 15 esquemas; 12 ilus.; glos. 954 termos; 800 refs.; 4 tabs.; ono.; alf.; 20,5 x 18,5 cm; br.; 3ª Ed.; Editora 
Perspectiva; São Paulo, SP; 1998; páginas 120 a 122. 

2.  Encyclopaedia Britannica, 24 Vols.; CLVIII + 22.062 p.; Vol. 15; 1.133 abrevs.; 2.762 enus.; 10.149 

fotos; 903 gráfs.; 8.994 ilus.; 573 mapas; 4.600 microbiografias; 2.649 tabs.; glos. 41.000 termos; 52.900 refs.; 28,5 x 21,5 
x 10 cm; enc.; Encyclopaedia Britannica; London; (1950); páginas 286 a 290. 

3.  Grande Enciclopédia Portuguesa Brasileira; 40 Vols.; 1.002 p.; Vol. 15; 15.400 ilus.; Editora Enciclopé-

dia; São Paulo, SP; S/D; páginas 139 a 150. 
4.  Osol, Artur; Dicionário Médico Bakiston (Blakiston’s Pocket Medical Dictionary); 1.170 p.; 1 apênd.; 23  

x 17 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; 2ª imp.; Organizações Andrei Editora; São Paulo, SP; 1982; páginas 626 a 627 e 694 a 702. 
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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 websi-
tes; glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional 

Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 232. 

6.  Williams, Peter L.; et al.; Gray Anatomia (Gray’s Anatomy); pref. Hélcio Werneck; trad. Alexandre Lins 
Werneck; & Wilma Lins Werneck; 2 Vols.; 1.490 p.; 2 caps.; Vol. 2; 34 diagramas; 154 enus.; 9 esquemas; 13 fluxogra-

mas; 14 fotos; 1 gráf.; 841 ilus.; 18 tabs.; 5.172 refs.; alf.; 30 x 24 x 4 cm; enc.; 37ª Ed.; Guanabara Koogan; Rio de Ja-

neiro, RJ; 1995; páginas 1.243 a 1.252. 

 

E. D. 
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L Í N G U A    A R T I F I C I A L  
( L I N G U I S T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A língua artificial é o idioma criado adredemente para servir a certo objeti-

vo, em vez de ser resultado da evolução natural da cultura de determinado povo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra língua vem do idioma Latim, lingua, “membro ou  rgão animal; 

 rgão ou faculdade da palavra e da fala; linguagem; idioma de   povo”. Apareceu no Século XII. 

O vocábulo artificial provém do mesmo idioma Latim, artificialis, “artificial; feito com arte; arti-

ficioso; ardiloso”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Idioma artificial; língua não-natural. 02.  Glossopeia. 03.  Língua 

construída; língua planejada; língua programada. 04.  Língua criada; língua de bricolagem; língua 

inventada. 05.  Língua laboratorial. 06.  Ideolíngua. 07.  Língua de gabinete; língua teórica; pseu-

dolíngua. 08.  Língua característica. 09.  Pasigrafia. 10.  Pasilalia; pasilíngua; pasilogia. 

Antonimologia: 1.  Língua natural. 2.  Língua materna. 3.  Língua franca; língua global. 

4.  Idioleto. 5.  Jargão. 6.  Dialeto. 7.  Interlíngua; pidgin. 8.  Crioulo. 

Estrangeirismologia: a confusio linguarum; a Natursprache; a arbor scientiarum; a fra-

se latina linguarum omnium ad unam reductio; o calculus ratiocinator; a Weltansicht; a made-up 

language; a constructed language (conlang); as International Auxiliary Languages (IALs); o dís-

tico volapuquista menade bal, püki bal; o epônimo doktoro Esperanto; o patrono commun servin-

do de base ao idioma artificial Interlíngua; o constructed world (conworld); o language geek. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à criatividade linguística. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares pertinentes ao tema: – Língua 

artificial: invencionice? Glossopeias são natimortas? Línguas naturais: prioridade. Pripri: lín-

gua materna. 

Citaciologia. Eis citação pertinente do antropólogo e linguista estadunidense Edward Sa-

pir (1884–1939) a respeito das línguas artificiais: – Whether or not some national language, say, 

English, or a constructed language, say, Esperanto, is to win out in the immediate future, does 

not depend primarily on conscious forces that can be manipulated, but on many obscure and im-

personal political, economic and social determinants (O predomínio no futuro imediato de 1 idio-

ma nacional, digamos, o Inglês, ou 1 idioma artificial, digamos, o Esperanto, não está diretamente 

vinculado a forças conscientes passíveis de serem manipuladas. Depende, antes, de vários fatores 

obscuros e impessoais de natureza política, econômica e social). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal filológico; o holopensene pessoal lexicológico;  

o holopensene pessoal poliglótico; o holopensene pessoal comunicológico; os orismopensenes;  

a orismopensenidade; os lexicopensenes dispersos; a lexicopensenidade não-prioritária; as energi-

as cardiochacrais da maternagem ajudando a criar as raízes do holopensene da língua materna no 

ressomante; a língua veiculando holopensenes pró-evolutivos. 

 

Fatologia: a língua artificial; o ato de criar línguas artificiais; a glossopoese; o tema da 

confusão das línguas e a tentativa de remediá-la perpassando a História das culturas humanas;  

a busca do alfabeto universal para o pensamento humano; a busca da eliminação da anfibologia 

das línguas naturais; a busca da organização sensata do mundo das ideias e da respectiva expres-

são; a busca da representação exata da realidade; a busca da superação das barreiras linguísticas; 

a busca da neutralidade geopolítica; a busca da língua fácil de se aprender; os jogos linguísticos 

preparando o terreno para a criação de idiomas artificiais; a transferência das idiossincrasias da 
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língua materna para a língua criada artificialmente; a impossibilidade de o mesmo signo ter valor 

igual para todos os usuários; a dificuldade de incorporação de novos conhecimentos nos sistemas 

apriorísticos; os afixos grecolatinos presentes em diversos códigos de comunicação; as preferênci-

as pelas línguas neolatinas no movimento interlinguístico; os Congressos Internacionais de lín-

guas artificiais promovendo a difusão dos idiomas em questão; a Volapucolândia; o Esperanto es-

praiando-se em virtude não somente das qualidades linguísticas, mas sobretudo pelo trabalho do 

criador da língua; o período francês impulsionando o movimento esperantista; o Esperanto en-

quanto resultado do judaísmo do glossopoeta; as conclusões erradas de Ludovic Lazarus Zamen-

hof (1859–1917) a respeito da língua universal e do Sionismo; o broche da estrela verde identifi-

cando o falante desse idioma artificial; o Homaranismo do autor da língua causando dissidência 

no meio esperantista; os cismas nos movimentos de glossopeias; os projetos de aperfeiçoamento 

de línguas artificiais (a proposta do Novialide); a artificialização dos dialetos (a proposta do idi-

oma Mineiro); o padrão glossopeico internacional de amostras; as Leipzig Glossing Rules; as co-

munidades criadas em torno de línguas artificiais; os fóruns e comunidades virtuais de discussões 

glossopeicas; a Language Creation Society; a Language Creation Conference; a bandeira glosso-

peica; a dificuldade das línguas artificiais em sobreviver aos próprios criadores; o capricho men-

talsomático; a despriorização pró-evolutiva dos recursos linguísticos conscienciais; a prioridade 

das gescons tarísticas em vernáculo; a Autorrevezamentologia Evolutiva; a língua veiculando ta-

res pró-evolutiva. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência de pa-

rapsiquismo lúcido evidenciada pela maioria dos sistemas linguísticos artificiais; o engano para-

psíquico na base das supostas revelações divinas de línguas angélicas; a assim de energias dos idi-

omas e culturas correspondentes durante o estudo linguístico; a desassim subsequente; a sinalética 

energética e parapsíquica do linguista determinando as prioridades filológicas; a língua da comu-

nicação tarística veiculando energias pró-evolutivas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo glossografia-glossopoese; o sinergismo pasigrafia-pasi-

lalia; o sinergismo entre os idiomas do mesmo subgrupo linguístico; o sinergismo utopia linguís-

tica–teratologia glossopeica; o sinergismo identidade nacional–identidade linguística dificultan-

do a aceitação internacional dos projetos de idiomas idealizados. 

Principiologia: a busca de princípios universais do pensamento subjacentes à variedade 

gramatical das línguas existentes; o princípio do uso linguístico vivificando os idiomas; o princí-

pio da variabilidade linguística (Sociolinguística Variacionista) inviabilizando o projeto de idio-

ma único para a Humanidade; o princípio do vocabulário internacional; o princípio da gramática 

regular; o princípio da formação de palavras usando afixos; o princípio da otimização linguís-

tica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do filólogo intermissivista gerando 

mudanças no Manual de Prioridades Pessoais (MPP). 

Teoriologia: as teorias saussurianas; as teorias chomskyanas; as teorias bakhtinianas; 

as teorias glotogônicas; as teorias glossogênicas. 

Tecnologia: as técnicas de construção de idiomas artificiais; a mnemotécnica. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico especializado no polinômio Neolo-

gia-Lexicologia-Lexicografia-Traduciologia-Filologia permitindo superar as tendências glosso-

poéticas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da retrocognição; o la-

boratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da autorganiza-

ção; o trio de laboratórios conscienciológicos do desassédio mentalsomático (Holociclo, Holote-

ca, Tertuliarium); o laboratório de construção de línguas artificiais. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14106 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Informatas; o Colégio Invisível dos Comunicólo-

gos; o Colégio Invisível dos Linguistas; o Colégio Invisível dos Lexicólogos; o Colégio Invisível 

dos Filólogos; o Colégio Invisível dos Cinéfilos; o Colégio Invisível dos Leitores. 

Efeitologia: o efeito do autopoliglotismo sobre a criação de línguas artificiais; o supos-

to efeito da logicidade da língua artificial no entendimento mais profundo da realidade; o alega-

do efeito da regularidade e clareza da língua filosófica na racionalidade do usuário do idioma; 

os efeitos da relexificação; o efeito da vaidade sobre a criação espúria de idiomas; o efeito da In-

ternet na proliferação de línguas artificiais no Século XXI; o efeito do viés linguístico ocidental 

dos idiomas artificiais subestimando a diversidade linguística mundial. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da comparação interidiomática. 

Ciclologia: o ciclo de ascensão e extinção das línguas artificiais. 

Enumerologia: a língua utopicamente simples; a língua utopicamente fácil; a língua 

utopicamente flexível; a língua utopicamente racional; a língua utopicamente lógica; a língua 

utopicamente rica; a língua utopicamente harmoniosa. 

Binomiologia: o binômio algarismo–pauta musical; o binômio glossopeia a priori es-

quemática (sem exceções gramaticais)–glossopeia a priori naturalística (com exceções gramati-

cais); o binômio universais linguísticos–gramática universal; o binômio tradução fácil–estrutura 

flexível; o binômio Ciência-entretenimento; o binômio textos literários–textos fílmicos; o binômio 

literatura científico-ficcional–exolíngua. 

Interaciologia: a interação idiomas inventados–períodos históricos da linguística; a in-

teração idiomas construídos–declínio do Latim enquanto meio de comunicação ocidental; a in-

teração código de comunicação universalmente adotado–glossopeia; a interação criptografia-es-

teganografia; a interação utopias linguísticas–Judaísmo. 

Crescendologia: o crescendo protolíngua (filiação linguística)–glossopeia; o crescendo 

Lingwe Uniwersala–Lingvo Universala–Esperanto; o crescendo espúrio Sionismo-Hilelismo-Ho-

maranismo; o crescendo Esperanto-Esperantidos; o crescendo Volapuque-Volapuquidos; o de-

crescendo da complexidade idiomática na criação do Basic English; o crescendo pictograma-ico-

nograma-ideograma-fonograma; o crescendo paradigma convencional–paradigma consciencial; 

o crescendo das línguas naturais a partir da qualidade do conteúdo expresso (Transverponografo-

logia). 

Trinomiologia: o trinômio língua artificial natimorta–língua artificial efêmera–língua 

artificial provecta; o trinômio letras-coisas-números; o trinômio significante-significado-objeto; 

o trinômio Morfologia-Fonologia-Sintaxe; o trinômio gramática regular–lexicogenia clara–pro-

núncia fonética; o trinômio uso figurativo–uso idiomático–uso conotativo do léxico dificultando  

a comunicação internacional a partir da mesma glossopeia; o trinômio glossolalia-xenoglossia-xe-

nografia. 

Polinomiologia: as línguas controladas com base no polinômio do idioma Inglês E-Pri-

me–Essential English–Essential World English–Globish–Plain English–Simplified English–Spe-

cial English; as línguas artificiais a partir do polinômio idiomas latinos–idiomas germânicos–idi-

omas eslavos–idiomas ameríndios–idiomas semitas–idiomas sinotibetanos; o polinômio língua– 

–gramática–dicionário–obras traduzidas–obras escritas–material didático; a perda do polinômio 

tempo–energias–dinheiro–oportunidades evolutivas enquanto resultado da falta de autoprioriza-

ção dos talentos linguísticos pessoais. 

Antagonismologia: o antagonismo 1 idioma natural aperfeiçoado / 10.000 idiomas arti-

ficiais abandonados; o antagonismo criação de línguas naturais / criação de línguas artificiais;  

o antagonismo língua franca / língua auxiliar universal; o antagonismo substituição de línguas 

nacionais / complemento às línguas nacionais; o antagonismo língua perfeita / língua universal; 

o antagonismo simplificação do idioma / complexificação do idioma; o antagonismo arbitrarie-

dade das línguas naturais / arbitrariedade da classificação definitiva das ideias; o antagonismo 

vocabulário construído / vocabulário extraído de línguas existentes; o antagonismo megaprendi-

zado de idiomas / criação de idioma artificial. 
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Paradoxologia: o paradoxo do paroquialismo linguístico dos idiomas universais; o pa-

radoxo da rebabelização a partir da intenção de se desbabelizar; o paradoxo de a língua artifici-

al apriorística estar à mercê da criatividade dos falantes. 

Politicologia: as políticas linguísticas nacionais; as políticas linguísticas internacionais; 

a democracia direta atuando sobre os idiomas. 

Legislogia: a lei do menor esforço linguístico. 

Filiologia: a glossofilia; a idiomatofilia; a comunicofilia; a verbofilia; a lexicofilia; a ex-

perimentofilia; a neofilia; a xenofilia; a gnosiofilia; a cogniciofilia. 

Fobiologia: a idiomatofobia; a fobia às discricionariedades das línguas naturais. 

Maniologia: a mania de criar idiomas artificiais. 

Mitologia: o mito da logofania (Teologia); o mito do Hebraico enquanto língua adâmi-

ca; o mito bíblico do dom de falar em línguas; o mito de o multilinguismo conduzir a conflitos;  

o mito da reconciliação interlinguística universal; o mito da língua artificial sendo língua perfei-

ta; o mito da neutralidade linguístico-política; o mito da aceitação da língua artificial por todos 

os países. 

Holotecologia: a idiomatoteca; a linguisticoteca; a gramaticoteca; a logicoteca; a histo-

rioteca; a cognoteca; a lexicoteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Linguisticologia; a Glotologia; a Glótica; a Linguística Histórica; 

a Glotocronologia; a Sociolinguisticologia; a Gramaticologia; a Heuristicologia; a Filosofia; a Ló-

gica; a Matematicologia; a Parepistemologia; a Comunicologia; a Autopriorologia; a Mentalso-

matologia; a Holobiografologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o autor de línguas artificiais; o conlanger; o artista; o buscador-borbo-

leta; o cientista; o erudito aplicado; o erudito desperdiçado; o escritor; o estudante de letras; o es-

tudante de literatura; o filólogo amador; o filólogo profissional; o filósofo; o glossofílico; o glos-

sopoeta experiente; o glossopoeta iniciante; o gramático; o historiador das línguas; o historiador 

do conhecimento; o intelectual; o lexicógrafo; o lexicólogo; o linguista; o literato; o místico; o po-

eta; o poliglota; o profissional da literatura; o profissional das letras; o religioso; o tradutor; o tro-

cadilhista; o usuário da língua; o autor de língua apriorística; o autor de língua a posteriori; o au-

tor de língua mista; o intermissivista evolutivamente produtivo. 

 

Femininologia: a autora de línguas artificiais; a conlanger; a artista; a buscadora-borbo-

leta; a cientista; a erudita aplicada; a erudita desperdiçada; a escritora; a estudante de letras; a es-

tudante de literatura; a filóloga amadora; a filóloga profissional; a filósofa; a glossofílica; a glos-

sopoeta experiente; a glossopoeta iniciante; a gramaticista; a historiadora das línguas; a historia-

dora do conhecimento; a intelectual; a lexicógrafa; a lexicóloga; a linguista; a literata; a mística;  

a poetisa; a poliglota; a profissional da literatura; a profissional das letras; a religiosa; a tradutora; 

a trocadilhista; a usuária da língua; a autora de língua apriorística; a autora de língua a posteriori; 

a autora de língua mista; a intermissivista evolutivamente produtiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens linguista; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens 

polyglotticus; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens philosophus; o Homo sapiens 

aprioristicus; o Homo sapiens prioritarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: língua artificial a priori = a glossopeia criada a partir de elementos inde-

pendentes dos idiomas naturais; língua artificial a posteriori = a glossopeia criada a partir de ele-
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mentos provenientes dos idiomas naturais; língua artificial mista = a glossopeia criada a partir 

tanto de elementos independentes quanto de elementos provenientes dos idiomas naturais. 

 

Culturologia: a cultura glossopoética; a cultura linguística; a cultura gramatical; a cul-

tura lexicológica; a cultura poliglótica; a cultura tradutória; a cultura lexicográfica; a cultura fi-

lológica; a cultura científica; a cultura da prioridade evolutiva. 

 

Motivaciologia. Segundo a Intencionologia, eis 8 motivações, não exaustivas, impulsio-

nando os autores de pasilínguas, ou pasilogias, enumeradas em ordem alfabética: 

1.  Comunicologia. A intenção de facilitar a comunicação internacional. 

2.  Epistemologia. A intenção de eliminar as ambiguidades do discurso científico. 

3.  Esoterismo. A intenção de criar ponte de contato com supostas divindades. 

4.  Ficção. A intenção de enriquecer narrativas cinematográficas ou ficcionais. 

5.  Glotologia. A intenção de realizar experimentos linguísticos. 

6.  Holofilosofia. A intenção de classificar a Pansofia. 

7.  Ócio. A intenção de passar o tempo. 

8.  Universalismo. A intenção de promover a união entre os povos. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Tipologia Linguística, as línguas artificiais, ou ideolínguas, 

obedecem, por exemplo, às 14 subdivisões, enumeradas em ordem alfabética: 

01.  Língua artística: a língua ficcional; a língua fictícia; a língua imaginária; a língua 

literária; a língua utópica. 

02.  Língua auxiliar internacional: o idioma universal; a língua universal. 

03.  Língua auxiliar regional: a zonal constructed language; a língua eslava comum;  

a língua germânica comum; a língua românica comum. 

04.  Língua científica: a língua para fins científicos. 

05.  Língua computacional: a língua das máquinas (Robótica); a linguagem da progra-

mação de computadores (Ciências da Computação). 

06.  Língua escrita: os alfabetos do pensamento; os alfabetos universais; as pasigrafias; 

as poligrafias; os con-scripts. 

07.  Língua euroclone: a língua derivada de idiomas europeus; a língua derivada de idi-

omas neolatinos (romilíngua; romlang). 

08.  Língua filosófica: a língua lógica; a língua taxonômica; o mito da língua perfeita. 

09.  Língua imagética: a língua dos iconogramas; a língua de ideogramas criados; a lín-

gua de imagens; a língua de pictogramas; o sistema semiótico. 

10.  Língua mística: a língua dos pássaros; a língua esotérica; a língua espiritual; a lín-

gua iniciática; a língua sagrada dos Rosacruzes; a língua secreta; a língua sobrenatural. 

11.  Língua natural modificada: o français facile; o Grunddeutsch. 

12.  Língua numérica: as línguas com base em algarismos. 

13.  Língua  ontológica: a língua criada para expressão do próprio ego. 

14.  Língua  reconstruída: a hipótese do Indo-europeu; a língua artificial criada por in-

termédio das técnicas da Filologia Comparada. 

 

Glossonímia. Na análise da Glotologia, eis, em ordem cronológica de criação ou publi-

cação, 80 exemplares de línguas artificiais, compondo amostra glossonímica com o nome da lín-

gua, nome do autor, data de ressoma e dessoma, e data da criação / publicação da glossopeia se-

guida de comentários: 

01.  Lingua  ignota: Hildegarda de Bingen (Alemão: Hildegard von Bingen; 1098– 

–1179); Século XII. O léxico de aproximadamente 900 palavras servia para descrever as 

clarividências, as liturgias e o misticismo da autora. 

02.  Ars  Magna: Raimundo Lúlio (Catalão: Ramon Llull; 1232–1315); 1305. Sistema 

de língua combinatória gerador de respostas em debates interreligiosos. A invenção do autor 

inspirou diversos pensadores dos séculos ulteriores. 
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03.  Polygraphiae: Johannes Trithemius (Alemão: Johann Heidenberg; 1462–1516); 

1518. A língua aparece no livro homônimo, a primeira obra impressa acerca de Criptografia, 

estabelecendo esteganografia para o exercício do parapsiquismo, compreendido esotericamente. 

04.  Enoquiano: John Dee (1527–1608) e Edward Kelley (1555–1597); final do Século 

XVI. A língua é resultado das experiências parapsíquicas dos autores, embora eivadas de misticis-

mo. 

05.  Panglossia: Iohannes Amos Comenius (Tcheco: Jan Amos Komenský; 1592–1670); 

1641. Esboço de idioma a ser falado quando da reconciliação universal no Estado perfeito. Reali-

za a transição das línguas místicas para as línguas filosóficas. 

06.  Common  Writing: Francis Lodwick (1619–1694); 1647. Primeira tentativa 

registrada no Ocidente de criação de língua de caráter universal. 

07.  Arithmeticus  Nomenclator: Pedro Bermudo (1610–1648); 1653. Trata-se de 

proposta de pasigrafia. 

08.  Logopandecteision: Thomas Urquhart (1611–1660); 1653. As palavras da nova lín-

gua refletiriam os próprios significados. 

09.  The  Universal  Character: Cave Beck (1623–1706); 1657. Proposta com base em 

sistema numérico capaz de traduzir todas as línguas existentes em escrita comum. 

10.  Ars  Signorum: George Dalgarno (1626–1687); 1661. O projeto sustenta visão 

contrária ao Aristotelismo da época, afirmando ser qualquer substância agregado de acidentes. 

11.  Lingua  Universalis: Johann Joachim Becher (1635–1682); 1661. O autor é mais 

conhecido pela teoria do flogisto, obsoleta tentativa científica de explicação dos processos de 

oxidação (combustão e enferrujamento). 

12.  Polygraphia: Athanasius Kircher (1601–1680); 1663. O polimático autor da língua 

artificial é considerado o pai da Egiptologia. 

13.  Philosophical  Language: John Wilkins (1614–1672); 1668. A proposta de 

Gnoseotaxologia do autor inspirou a criação do primeiro dicionário moderno de ideias afins 

(dicionário analógico), o Roget’s Thesaurus, publicado em 1852. 

14.  Lingua  Generalis: Gottfried Leibniz (1646–1716); 1678. O autor decompôs a reali-

dade cognoscível em ideias simples e atribuiu números a tais ideias primitivas. Buscava transcre-

ver os números com consoantes e as unidades decimais com vogais. 

15.  Langue  Nouvelle: Joachim Faiguet (1703–1781); 1756. Primeira tentativa de 

superar as línguas a priori e de esboçar as línguas a posteriori. A proposta foi apresentada na 

Encyclopédie, em anexo ao verbete Langue de autoria de Nicolas Beauzée (1717–1789). 

16.  Lingua  Universale: Francesco Soave (1743–1806); 1774. O autor esboça língua 

universal, porém, mostra-se cético quanto à eficácia do projeto e defende a adoção do Francês en-

quanto língua franca. 

17.  Pasigraphie: Joseph de Maimieux (1753–1820); 1797. Trata-se de poligrafia – glos-

sopeia destinada somente à comunicação escrita. 

18.  Polygraphie: Zalkind Hourwitz (1738–1812); 1800. O autor – judeu polonês ativo 

nas discussões políticas da Revolução Francesa – escreve poligrafia com estrutura de língua a 

priori. 

19.  Pasilogie: Anne-Pierre-Jacques de Vismes (1745–1819); 1806. Trata-se de 

poligrafia de base musical, onde sons correspondem a letras do alfabeto. 

20.  Pasitélégraphie: Armand-Charles-Daniel de Firmas-Périés (1770–1828); 1811. 

Sistema semiótico com base na obra de Joseph de Maimieux, citado no item 17. 

21.  Universalis  Lingua  Slavica: Ján Herkel’ ( 786–1853); 1826. Língua artificial 

zonal criada para facilitar a comunicação entre os povos eslavos (Pan-eslavismo). 

22.  Solresol (Língua Musical Universal): François Sudre (1787–1862); 1827. Pela 

invenção, o autor recebeu prêmio financeiro do governo francês na Exposição Universal de 1855 

em Paris. 

23.  Système  de  Langue  Universelle: Augustin Grosselin (1800–1878); 1836. 

O sistema distingue as palavras radicais, expressando ideias primárias, dos vocábulos derivados, 

exprimindo ideias secundárias. 
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24.  Communicationssprache (Komuniklingvo; Universal Glot; Weltsprache): Joseph 

Schipfer (1761–1843); 1839. A glossopeia possui base no idioma Francês, considerada língua 

franca na época. 

25.  Bonifaciana (Lengua Universal y Filosófica): Bonifácio Sotos Ochando (1785– 

–1869); 1852. Fundada na Lógica e bem recebida na época, a glossopeia foi esquecida devido ao 

aparecimento do Volapuque e do Esperanto. 

26.  Universalglot (Langue Universelle): Jean Pirro (1813–1886); 1868. Proposta de lín-

gua artificial a posteriori com base em elementos comuns de idiomas já existentes. 

27.  Lingualúmina (Língua da Luz): Frederick William Dyer (1858–1939); 1875. 

A fonética do idioma compreende 44 ditongos, e a conjugação dos verbos, irregularidades 

arbitrárias. 

28.  Begriffsschrif: Gottlob Frege (1848–1925); 1879. A proposição de Frege 

é considerada o nascimento da Lógica Moderna. 

29.  Volapuque (Volapük): Johann Martin Schleyer (1831–1921); 1879. De larga 

aceitação na época, a glossopeia foi eclipsada pelo surgimento do Esperanto. 

30.  Esperanto: Ludovic Lazarus Zamenhof (1859–1917); 1887. Trata-se da língua 

artificial mais provecta até o momento (Ano-base: 2013). 

31.  Mundolingue (Mondolingue; MundoLingue; Mundo Lingue): Julius Lott (1845– 

–1905); 1888. O criador do idioma é ex-volapuquista. 

32.  Spelin: Georg Bauer (1848–1900); 1888. Trata-se de volapuquido (derivação do 

Volapuque). 

33.  Bolak (A Língua Azul): Léon Bollack (1859–1925); 1899. Dissidência do 

Volapuque. 

34.  Idiom  Neutral: Waldemar Rosenberger (1848–1918); 1902. Versão revisada do Vo-

lapuque, primeiramente conhecida pelo nome de Neutral. 

35.  Teutonish: Elias Molee (1845–1928); 1902. Trata-se de glossopeia destinada 

a facilitar os intercâmbios entre países de base teutônica. 

36.  Latino  Sine  Flexione (Europeano): Giuseppe Peano (1858–1931); 1903. 

Substituiu o Idiom Neutral em 1908. 

37.  Ro: Edward Powell Foster (1853–1937); 1904. As palavras seguem determinado 

sistema de categorias. Todos os vocábulos começando com “bofo-” significam cor. “Bofoc” quer 

dizer vermelho; “bofof”  amarelo. 

38.  Spokil: Adolphe Charles Antoine Marie Nicolas (1833–?); 1904. Trata-se de volapu-

quido. Em 1907 foi defendido em Paris em meio a outras línguas. 

39.  Ekselsioro: Frederick Greenwood (1830–1909); 1906. Trata-se de esperantido. 

40.  Ulla: Frederick Greenwood; 1906. Derivação do Volapuque. 

41.  Ido: Louis Couturat (1868–1914); 1907. Versão reformulada e simplificada do 

Esperanto. O nome provém do sufixo esperantista “id”, significando “descendente  continuador”  

e da vogal “o”, desinência de substantivo. 

42.  Antido (Antido I; Esperantido; Lingwo Internaciona di Antido): René de Saussure 

(1868–1943); 1907. Mais tarde, tal idioma foi aperfeiçoado para o Nov-Esperanto. 

43.  Romanal: Alfred Michaux (1859–1937); 1909. Combina o léxico internacional do 

Latino Sine Flexione com a regularidade da estrutura gramatical do Esperanto. 

44.  Adjuvilo: Claudius Colas (1884–1914); 1910. Criada a partir de controvérsias dentro 

do movimento Ido. 

45.  Dutton  Speedwords (Rapmotz): Reginald J. G. Dutton (1886–1970); 1922. Projeto 

de língua auxiliar internacional e de estenografia ao mesmo tempo. 

46.  Occidental: Edgar de Wahl (1867–1948); 1922. O vocabulário com base em 

palavras internacionais então existentes. A língua foi popular até antes da 2
a
 Guerra Mundial. 

47.  Nov-Esperanto (Idiomo Mondiala; Mondialo): René de Sausurre; 1925. Forma mais 

desenvolvida do Antido. 

48.  Novial: Otto Jespersen (1860–1943); 1928. O vocabulário possui base nas línguas 

germânicas e românicas e a gramática é influenciada pelo idioma Inglês. 
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49.  Basic  English: Charles Kay Ogden (1889–1957); 1930. Forma reduzida 

e simplificada do Inglês. Acrônimo de British-American Scientific International Commercial 

English. 

50.  Sona: Kenneth Searight (1883–1957); 1935. A partir de crítica ao eurocentrismo dos 

projetos precedentes, o autor foi buscar inspiração no Árabe, Chinês, Japonês e Turco. 

51.  Panamane (Universele Lingu Panamane): Manuel Encarnación Amador Torrero 

(1869–1952); 1936. A glossopeia foi proposta como a língua mais bonita. 

52.  Esperanto  II: René de Saussure (1868–1943); 1937. Dissidência do Esperanto. 

53.  Interglossa: Lancelot Thomas Hogben (1895–1975); 1943. Versão do Grego 

Clássico sem flexão nominal. 

54.  Mondial: Helge Waldemar Heimer (1890–1959); 1943. Língua construída a partir 

do Latim, do Francês e do Espanhol. 

55.  Sindarin: John Ronald Reuel Tolkien (1892–1973); 1944. Sindarin está entre as lín-

guas artísticas mais desenvolvidas pelo autor britânico. 

56.  Novilíngua (Newspeak): George Orwell (Eric Arthur Blair; 1903–1950); 1949. 

A Novilíngua aparece no romance 1984. 

57.  Semantografia (Blissymbolics; Blissymbols; Semantography): Charles K. Bliss 

(Karl Kasiel Blitz; 1897–1985); 1949. Trata-se de sistema de símbolos não-alfabéticos, cada qual 

representando conceito espec fico os quais podem ser justapostos para gerar “frases”. 

58.  Speedtalk (Fala Rápida): Robert Anson Heinlein (1907–1988); 1949. A língua foi 

usada pelo autor no romance Gulf. 

59.  Interlingua: Alexander Gode (1906–1970) e International Auxiliary Language As-

sociation (IALA; 1924–1954); 1951. Possui base em vocabulário comum partilhado entre os idio-

mas de grande difusão ocidental. 

60.  Loglan: James Cooke Brown (1921–2000); 1955. Experimentação da hipótese de 

Sapir-Whorf a fim de levar à ampliação da expressão pensênica dos usuários da língua. 

61.  Safo (Sinnschrift): Andre Eckardt (1884–1974); 1955. Pasigrafia com base nos 

caracteres chineses. 

62.  Intal: Erich Weferling (1889–1982); 1956. Concebida para reunir as mais 

importantes características das línguas auxiliares internacionais anteriores. O nome da proposta 

é acrônimo de International Auxiliary Language. 

63.  Neo: Arturo Alfandari (1888–1969); 1961. Glossopeia influenciada pelo Volapuque, 

Esperanto, Ido, Novial e Interlíngua. 

64.  AUI: John Wolfgang Weilgart (1913–1981); 1962. Língua filosófica a priori. 

65.  Babm: Rikichi Okamoto (1885–1963); 1962. Utiliza o alfabeto latino como 

silabário  

e demonstra preocupação com a taxonomia do conhecimento. 

66.  Lincos (Língua Cósmica): Hans Freudenthal (1905–1990); 1964. Traduzível para  

o código binário na intenção de estabelecer comunicação com inteligências extraterrestres. 

67.  LoCoS: Yukio Ota (1939–); 1964. Feita de pictogramas e ideogramas, a língua visa  

a comunicação instantânea por meio de mensagens de texto em telefonia móvel. 

68.  Kryptoniano: Edward Nelson Bridwell (1931–1987); década de 70. Língua utilizada 

no universo ficcional do personagem de histórias em quadrinhos Superman. 

69.  Vikto: Bősz Vilmos ( 9 9–); 1981. Trata-se de esperantido com 3 casos: 

nominativo, genitivo e acusativo. 

70.  Láadan: Patricia Anne Suzette Wilkins Elgin (1936–); 1982. Experimentação da hi-

pótese de Sapir-Whorf, busca desenvolver idioma moldado para expressar a visão feminina. A hi-

pótese subsidiária diz serem as línguas ocidentais androcêntricas. 

71.  Klingon: Mark Okrand (1948–); 1984. O Klingon é falado pelos guerreiros extrater-

restres humanoides homônimos, representados na série de ficção científica Star Trek. Os fãs da 

série se interessaram pelo idioma a ponto de desenvolvê-lo além dos objetivos estabelecidos inici-

almente pelo autor. 
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72.  Lojban: Grupo de Língua Lógica, EUA (1987–); 1988. Criada por dissidentes 

a partir do Loglan com o objetivo de tornar públicos os resultados das pesquisas e promover 

a adoção da língua ao modo de idioma natural. 

73.  Romániço (Romániczo): criador desconhecido; 1991. Concebido a partir do 

Esperanto, Ido e Interlingua, combinando a regularidade gramatical do primeiro com o léxico 

latino do último. 

74.  Goa’uld: Stuart Tyson Smith (1960–); 1994. A proposta é recriar a língua dos 

antigos egípcios e compor o enredo do filme Stargate – A Chave para o Futuro da Humanidade. 

75.  Ekspreso: Jacinto Javier Bowks de la Rosa (1962–); 1996. O nome deriva do Latim 

expressus, “expresso; rápido”  e foi idealizado para a pressa do mundo contemporâneo. 

76.  Europanto: Diego Marani (1959–); 1996. Língua de bricolagem misturando os idio-

mas mais falados da Europa, sem regras nem vocabulário fixo. A premissa é expressar-se e com-

preender. 

77.  Unish: Instituto de Pesquisas Linguísticas da Universidade de Sejong (1940–), 

Coreia do Sul; 1996. Trata-se de glossopeia auxiliar internacional construída a partir do 

vocabulário do Esperanto e de mais 14 línguas naturais diferentes. 

78.  Lingua  Franca  Nova: C. George Boeree (1952–); 1998. O vocabulário apresenta 

base nos idiomas novilatinos e a gramática é similar aos crioulos das mesmas línguas. 

79.  Lusobrasileiro: Antonio Luiz Monteiro Coelho da Costa (1957–); 2000. Trata-se de 

língua artística criada para o universo ficcional recontando de modo imaginário as relações luso- 

-brasileiras estabelecidas a partir da descoberta do Brasil. 

80.  Toki  Pona: Sonja Elen Kisa (1978–); 2001. A glossopeia alia simplicidade 

e minimalismo a elementos do Taoísmo. 

 

Tendenciologia. Conforme a Historiologia Glossopoética, observa-se 4 predominâncias 

básicas subjacentes aos movimentos de criação de idiomas artificiais, em ordem cronológica: 

1.  Místicas: do Século XII ao Século XVI – predominância de línguas místicas. 

2.  Filosóficas: do Século XVII ao Século XVIII – predominância de línguas filosóficas 

a priori. 

3.  Universais: do Século XIX a meados do Século XX – predominância de línguas uni-

versais a posteriori. 

4.  Artísticas: de meados do Século XX até o momento (Ano-base: 2013) – predomi-

nância de línguas artísticas. 

 

Conflitologia. Atualmente, defensores das línguas artificiais universais argumentam ser 

o idioma único a solução para os conflitos mundiais. Contudo, sob a ótica da Belicismologia, os 

fatos apontam estar na base da beligerância não a falta de intercompreensão idiomática e, sim,  

a falta de intercompreensão consciencial. Paz exige perdão. 

Imaturologia. Além disso, a Mitologia demonstra estarem tais defensores sob a influên-

cia do mito da Torre de Babel, segundo o qual a Humanidade prosperava quando falava língua 

única. Bíblia é infantilismo. Paz exige maturidade. 

Comunicologia. Há ainda o argumento de a língua artificial universal servir de veículo 

de comunicação inequívoca, insuflando espírito de fraternidade entre os povos da Terra. Porém, 

até o momento (Ano-base: 2013), a Historiologia mostrou a insustentabilidade de tal posição, 

apesar dos esforços realizados. 

Contradiciologia. Paradoxalmente, o próprio Zamenhof, antes de tudo pensador pre-

ocupado com a causa judaica, criador da língua artificial mais longeva, afirmou: “um idioma in-

ternacional tornar-se-á perenamente forte apenas se existir grupo de pessoas aceitando tal idio-

ma como língua familiar, heredit ria”. Desse modo, língua artificial bem-sucedida torna-se sinô-

nimo de língua materna. Mas, ao transformar-se em língua materna, deixa de ser idioma artificial. 

Eis contradição fundamental. 

Priorologia. Portanto, as experiências acumuladas no campo da glossopoese até este iní-

cio do Século XXI indicam ser mais proveitoso evolutivamente, segundo a Proexologia, trabalhar 
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com as línguas naturais, preferencialmente a própria língua materna, a fim de torná-la afeita à co-

municação mais avançada, conteudística, do parapsiquismo lúcido interassistencial (paradigma 

consciencial). Paz exige esclarecimento. 

 

Diversidade. Curiosamente, pela Prospectivologia, diversos poliglotas também defen-

dem o uso de idioma único para a Humanidade, seja artificial ou não, com o argumento de ser 

assim mais fácil a obtenção da intercompreensão mundial. Porém, nesse caso, o monoglotismo se 

instalaria urbi et orbi, com desvantagens patentes face ao poliglotismo vivido, no atual momento 

evolutivo do planeta Terra, além de não garantir, necessariamente, a compreensão entre os povos. 

O importante é saber conviver na diferença, inclusive linguística. Como esclarece o lema da Uni-

ão Europeia: in varietate concordia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a língua artificial, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autodespriorização:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

02.  Autoportfolio  linguístico:  Inventariologia;  Neutro. 

03.  Babelismo  técnico:  Poliglotismologia;  Neutro. 

04.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Crescendo  Linguística-Imagética:  Crescendologia;  Homeostático. 

08.  Esbanjamento  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

09.  Interlíngua:  Linguisticologia;  Neutro. 

10.  Linguagem  erudita:  Erudiciologia;  Neutro. 

11.  Língua  materna:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Mentalês:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

13.  Poliglotismo  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Prioridade  proexológica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

15.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

A  TEÁTICA  DAS  LÍNGUAS  ARTIFICIAIS  PODE  SER  FAS-
CINANTE  E  ATÉ  TRAZER  ALGUM  BENEFÍCIO.  CONTUDO,  
NA  GRANDE  MAIORIA  DAS  VEZES,  REPRESENTA  PERDA  

DE  TEMPO  EVOLUTIVO.  PRIORIDADE:  LÍNGUA  MATERNA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se dedica ao aperfeiçoamento de alguma língua? 

No teste de avaliação pessoal pela escala de 1 a 5, qual a nota dos resultados evolutivos obtidos 

com a aplicação prioritária da habilidade linguística? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Stargate: A Chave para o Futuro da Humanidade. Título Original: Stargate. País: França; & EUA. Da-

ta: 1994. Duração: 121 min. Gênero: Ação; Aventura; & Ficção Científica. Idade (censura): 13 anos. Idioma: Inglês. 
Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Roland Emmerich. Elenco: Kurt Russell; James Spader; Jaye Davidson; 

Viveca Lindofrs; Alexis Cruz; Mili Avital; Carlos Lauchu; Erick Avari; & Era Allen. Produção: Dean Devlin; Oliver 

Eberle; & Joel B. Michaels. Desenho de Produção: Holger Gross. Direção de Arte: Franl Bollinger; & Peter Murton. 
Roteiro: Dean Devlin; & Roland Emmerich. Fotografia: Karl Walter; & Lindenlaub. Música: David Arnold. Monta-

gem: Derek Brechin; & Michael J. Duthie. Cenografia: Jim Erickson; Dorn Merrill Kennison; & Chris Lisoni. Figurino: 

Joseph A. Porro. Efeitos Especiais: Stuart Artingstall; Dave C. Avillo; Paul Barnes; & Eric Beauchamp. Companhia: 
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Canal+; Centropolis Film Productions; & Carolco Pictures. Sinopse: Tendo como pano de fundo civilizações da época do 

Antigo Egito interligadas pelo portal de teletransporte  o filme retrata a l ngua artificial Goa’uld  criada pelo egipt logo 

Stuart Tyson Smith com o principal objetivo de recriar a língua perdida dos antigos egípcios e utilizá-la no filme. 

 

Bibliografia  Específica: 

 
1.  Eco, Umberto; A Busca da Língua Perfeita na Cultura Europeia (La Ricerca della Lingua Perfetta nella 

Cultura Europea); pref. Jacques Le Goff; revisora Maria Helena Ribeiro da Cunha; trad. Antonio Angonese; 458 p.; 17 

caps.; 63 citações; 9 enus.; 22 ilus.; 9 tabs.; 276 refs.; ono.; 21 x 14 cm; br.; 2a Ed.; Edusc; Bauru, SP; 2002; páginas 
 1 a 458. 

2.  Noletto, Israel; Glossopoese: O Complexo e Desconhecido Mundo das Línguas Artificiais; 174 p.; 8 caps.; 

17 citações; 22 enus.; 16 ilus.; 31 tabs.; glos. 21 termos; 69 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2a Ed.; Biblioteca 24 horas; São 
Paulo, SP; 2010; páginas 1 a 174. 

3.  Rogers, Stephen D.; A Dictionary of Made-up Languages: From Adûnaic to Elvish, Zaum to Klingon –  

– The Anwa (Real) Origins of Invented Lexicons; X + 294 p.; 3 caps.; 129 citações; 258 enus.; glos. 78 termos; 1 tab.; 17 

refs.; alf.; ono.; 21 x 14,5 cm; enc.; Adams Media; Avon, MA; USA; 2011; páginas 1 a 294. 

4.  Rónai, Paulo; Babel & Antibabel: Ou o Problema das Línguas Universais; 196 p.; 24 caps.; 9 citações;  
1 tab.; 128 refs.; alf.; 20,5 x 11,5 cm; br.; Editora Perspectiva; São Paulo, SP; 1970; páginas 1 a 196. 

5.  Weedwood, Barbara; História Concisa da Lingüística (A Concise History of Linguistics); trad. Marcos 

Bagno; 168 p.; 4 caps.; 8 citações; 11 enus.; 1 esquema; 1 ilus.; 3 tabs.; 72 refs.; ono.; 18 x 12 cm; br.; Parábola; São 
Paulo, SP; 2002; páginas 1 a 168. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Korzhenkov, Aleksandr; Zamenhof: The Life, Works, and Ideas of the Author of Esperanto; trad. Ian  

M. Richmond; 53 p.; 16 caps.; 21 citações; 10 enus.; 9 refs.; Esperantic Studies Foundation; S/L; 2009; página 40; 
disponível em <http://www.esperantic.org/dosieroj/file/LLZ-Bio-En(1).pdf>; acesso em: 01.11.13. 
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L I N G U A G E M  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A linguagem é o meio sistemático de comunicação interconsciencial, hu-

mana e pré-humana, composta por signos convencionados entre os interlocutores, de natureza so-

nora, gráfica, gestual, simbólica e também por objetos, por meio dos quais a consciência se mani-

festa nas múltiplas dimensões. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra linguagem vem provavelmente do idioma Provençal, lenguatge, 

sob influência do termo do idioma Português, língua, e este do idioma Latim, lingua, “língua co-

mo membro ou órgão animal; língua como órgão ou faculdade da palavra e da fala; linguagem; 

idioma de um povo”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Idioma; língua. 2.  Fala. 3.  Sistema universal de comunicação.  

4.  Maneira de exprimir-se. 5.  Capacidade de comunicar-se. 

Neologia. As 3 expressões compostas linguagem somática, linguagem psicossomática  

e linguagem mentalsomática são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Afasia. 2.  Agrafia. 3.  Incomunicabilidade. 

Estrangeirismologia: a langue d’oil; a langue d’oc; a mother tongue; o status linguís-

tico; a linguística urbi et orbi. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Comunicologia. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Falar é agir. 

Citaciologia: – Lingua magis strenua quam factis (Mais valoroso em palavras do que 

em fatos; Tito Lívio, 59 a.e.c.–17 e.c.). A linguagem é um jogo conjunto de quem fala e de quem 

ouve, contra as forças da confusão (Norbert Wiener, 1854–1964). Imago animi sermo est (A lín-

guagem é o espelho da alma; Públio Siro, 85–43 a.e.c.). 

Ortopensatologia: – “Linguagem. – Sem linguagem não há comunicação”. “A lingua-

gem materializa o autopensene”. “A sua linguagem, monoglota ou poliglota, é o primeiro instru-

mento para voc  expandir o holopensene pessoal”. “A linguagem virtual é a fala do sil ncio”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; o holopensene pessoal da in-

telectualidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; 

os grafopensenes; a grafopensenidade. 

 

Fatologia: a linguagem; a capacidade inata da espécie humana para se expressar; o em-

prego particular de determinada língua; a relação sujeito-linguagem; a linguagem silenciosa; o di-

álogo do solilóquio ao conscienciês; os enunciados esporádicos e em surdina; a transmissão do 

conhecimento; a exteriorização das paixões por meio de símbolos; os grupos de elementos lin-

guísticos formando unidade de organização hierarquizada; a unidade significativa elementar da 

linguagem; o sentimento íntimo do falante expresso em regras e valores linguísticos; a faculdade 

da linguagem nas variações línguísticas; a fala sem objetivo de comunicação efetiva; a glossomá-

tica; a Linguística Histórica; a norma linguística; a transformação discursiva; a Geografia Lin-

guística; a interlinguística; a análise do discurso; a polissemia; a linguagem especializada ou ci-

frada; a linguagem dos animais; os vícios de linguagem; a comunicação criptografada; a expres-

são cosmoética da consciência. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14116 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica atuando na linguagem pessoal; a auto-herança linguística multiexistencial 

no uso das diversas linguagens; o laringochacra. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo significado-significante; o sinergismo ideia-palavra. 

Principiologia: o princípio da comunicabilidade humana; o princípio da coloquialida-

de; o princípio da economia linguística; o princípio da descrença (PD) aplicado às pesquisas 

multidimensionais. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos de comunicação extra-

linguística. 

Teoriologia: as várias teorias sobre a linguística (saussurianas, chomskianas, bakthinia-

nas); a teoria da comunicação científica; a teoria do conscienciês. 

Tecnologia: a técnica do princípio coloquial; as técnicas de expressão oral. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; os laboratórios 

conscienciológicos do desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holoteca e Holociclo). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Linguistas. 

Efeitologia: o efeito dos ambientes no comportamento comunicativo das conscins. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas nas interrelações comunicativas. 

Ciclologia: o ciclo dialógico emissor-receptor; o ciclo de vida das palavras. 

Binomiologia: o binômio Semiótica–Ciência dos signos;o binômio lexicografia-diciona-

rização; o binômio análise-síntese; o binômio contexto-significado; o binômio sintaxe-semântica; 

o binômio Psicolinguística-Sociolinguística; o binômio erudição-assistência; o binômio profis-

são-língua. 

Interaciologia: a interação linguística-gramática; a interação parte do discurso–fun-

ções sintáticas; a interação Semântica-Semiologia. 

Crescendologia: o crescendo linguagem simbólica–conscienciês; o crescendo monó-

logo-diálogo; o crescendo reflexão-comunicação-ação. 

Trinomiologia: o trinômio idioleto-dialeto-multilíngua; o trinômio sintagma-enuncia-

do-paradigma; o trinômio influência–compreensão mental–inteligência. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio verbete-livro-dicio-

nário-enciclopédia. 

Antagonismologia: o antagonismo falante / ouvinte; o antagonismo análise do discurso 

/ síntese do discurso; o antagonismo megaprendizado de línguas / criação de idioma novo. 

Paradoxologia: o paradoxo dos atos comunicarem mais se comparados a mil palavras. 

Politicologia: as políticas linguísticas nacionais. 

Legislogia: a lei do menor esforço linguístico; a lei do maior esforço intelectivo. 

Filiologia: a comunicofilia; a glossofilia; a glotofilia; a verbofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose. 

Maniologia: a grafomania; a logomania. 

Holotecologia: a politicoteca; a linguisticoteca; a holoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Gramaticologia; a Semiótica; a Intencionolo-

gia; a Semiologia; a Linguisticologia; a Terminologia; a Filologia; a Lexicologia; a Poliglotolo-

gia; a Enciclopediologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o linguista; o comunicólogo; o poliglota; o intelectual; o acoplamen-

tista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o comple-

tista; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o duplista; o proe-

xista; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial;  o inversor 

existencial; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;  

o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a linguista; a comunicóloga; a poliglota; a intelectual; a acoplamentista; 

a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a completista;  

a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a duplista; a proexista;  

a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora exis-

tencial; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a toca-

dora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens convivens; o Homo sa-

piens intellectivus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sa-

piens scriptor; o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens linguista; o Homo sapiens eruditus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: linguagem somática = a expressa por gestos e pelo corpo; linguagem psi-

cossomática = a manifestação notadamente emocional; linguagem mentalsomática = a exercida 

pelos intelectuais e eruditos cosmoéticos. 

 

Culturologia: a cultura da vigilância comunicacional contínua; a cultura do bem falar  

e escrever; o multiculturalismo poliglota. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Linguística, eis, em ordem alfabética, 49 modalidades de ex-

pressão linguística passíveis de ampliar as pesquisas sobre a linguagem interconsciencial: 

01. Língua adotiva: além da língua materna. 

02. Língua afetiva: linguagem da emoção, familiar. 

03. Língua aglutinante: predomina a aglutinação das palavras. 

04. Língua ágrafa: não escrita. 

05. Lingua algébrica: composta de números. 

06. Língua algorítmica: linguagem matemática, com especificação de procedimentos 

numéricos para computador. 

07. Língua alvo: para a qual o texto, documento ou discurso é traduzido. 

08. Língua amazônica: linguajar próprio da região norte brasileira. 

09. Língua analítica ou isolante: aquela cujas palavras são invariáveis, a exemplo do 

idioma Chinês. 

10. Língua aparentada: aquela parecida com outra. 

11. Língua artificial: criada adredemente para servir certo objetivo, não sendo produto 

da evolução natural. 

12. Língua casual ou declinativa: com afixos nominais representando funções grama-

ticais. 

13. Língua clássica: antiga, a exemplo do Latim e do Grego. 

14. Língua coloquial: de uso espontâneo, própria da maioria dos falantes da comunida-

de, usada no dia a dia. 

15. Língua culta: usada em situações formais, com correção e sem gírias. 

16. Língua de baixo calão: linguajar grosseiro, rude, vulgar, obsceno. 

17. Língua de civilização: sistema linguístico servindo de base aos textos de literatura. 

18. Língua de clique: as línguas africanas com cliques. 

19. Língua de contato: utilizada no mesmo território ou para contato. 
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20. Língua de programação: linguagem de interface entre a máquina e o ser humano. 

21. Língua do pê: idioma lúdico, no qual a cada sílaba falada da palavra é inserida ou-

tra (antes ou depois) formada pela letra p e a vogal correspondente. 

22. Língua dominante: predominante geograficamente em alguma área. 

23. Língua escrita: com representação gráfica. 

24. Lingua falada: exige a presença dos interlocutores, espontânea e natural, usada sem 

muita preocupação com as regras. 

25. Língua familiar: própria de conglomerado de pessoa aparentadas. 

26. Língua figurada: de caráter conotativo, composta por figuras de linguagem. 

27. Língua flexional ou sintética: a usada com afixos e flexões. 

28. Língua fonte: dá origem a outras línguas. 

29. Língua franca ou geral: adotada ou desenvolvida para comunicação entre grupo ou 

grupos multilíngues. 

30. Língua histórica: a documentada por escrito durante algum tempo. 

31. Língua infantil: a usada na infância, lúdica. 

32. Língua intelectiva ou intelectual: usada por eruditos. 

33. Língua irmã: derivada da mesma origem ou da mesma língua mãe. 

34. Língua isolada: idioma natural, sem parentesco com outra língua registrada, não 

pertencente a nenhuma família linguística. 

35. Língua mãe: idioma de onde outro se deriva. 

36. Língua materna: primeiro idioma da conscin, adquirida na infância. 

37. Língua morta: idioma extinto, não falado por nenhum povo. 

38. Língua nativa ou de origem: original de determinado povo. 

39. Língua natural: desenvolvida junto à evolução natural da cultura de determinado 

povo. 

40. Língua neolatina ou românica: a derivada do Latim. 

41. Língua padrão: variedade linguística servindo de modelo para membros de deter-

minada comunidade. 

42. Lingua pátria: a língua nacional de determinado país ou nação, vernácula. 

43. Língua pidgin (de comércio): resultante de miscelânea de línguas para comunição 

ou contato. 

44. Língua sagrada: usada em cerimônias religiosas. 

45. Língua simbólica: expressa por meio de símbolos ou signos, opera por analogias ou 

metáforas. 

46. Língua textual: das práticas discursivas, da comunicação verbal. 

47. Língua tonal: usa tons para estabelecer significados. 

48. Língua viva: em uso, falada na atualidade. 

49. Língua vulgar: com desconhecimento das regras gramaticais, vocabulário pobre, 

também se refere às línguas românicas em oposição ao Latim. 

 

Conclusão. A linguagem representa a faculdade mantida pela consciência, homem ou 

mulher, de exprimir as ideias por meio de sistema de sons, língua ou expressão do mundo interior 

e exterior, físico e extrafísico. Admite-se hoje o fato de os pré-humanos já possuírem princípios 

de linguagem básica. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a linguagem, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Coloquialismo:  Conviviologia;  Neutro. 

02. Comunicação  não  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 
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03. Conscienciologês:  Orismologia;  Neutro. 

04. Eufemismo:  Linguisticologia;  Neutro. 

05. Interlíngua:  Linguisticologia;  Neutro. 

06. Jargão:  Comunicologia;  Neutro. 

07. Língua  artificial:  Linguisticologia;  Neutro. 

08. Língua  materna:  Comunicologia;  Neutro. 

09. Linguagem  denotativa:  Comunicologia;  Neutro. 

10. Linguagem  dogmática:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

11. Linguagem  erudita:  Erudiciologia;  Neutro. 

12. Linguagem  mentalsomática:  Comunicologia;  Homeostático. 

13. Mentalês:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

14. Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

15. Princípio  coloquial:  Coloquiologia;  Neutro. 

 

A  AMPLIAÇÃO  DA  LINGUAGEM  INTRAFÍSICA,  PARA  CO-
MUNICAÇÃO  MAIS  AVANÇADA,  IMPLICA  NO  DESENVOLVI-
MENTO  DE  NOVAS  FORMAS  DE  EXPRESSÕES  CONSCIEN-

CIAIS  VISANDO  ALCANÇAR  A  ABRANGÊNCIA  CÓSMICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, usa a linguagem com propriedade? Ou ainda 

mantém vícios e expressões truncadas, ou ausência de clareza, no linguajar diário? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Ducrot, Oswald; & Todorov, Tzetan; Dicionário Enciclopédico das Ciências da Lingagem (Dictionaire 
des Sciences du Langage); trad. Miyashiro J. Guinsberg; 340 p; 4 caps.; 8 esquemas; glos. 954 termos; 12 ilus.; 4 tabs.; 

alf.; ono.; 20,7 x 18,5 cm.; br; Editora Perspectiva; São Paulo, SP. ; 1998; páginas 12 a 340. 

2.  Encyclopaedia Britannica; 24 Vols.; CLVIII + 22.062 p.; Vol. 15; 1.133 abrevs.; 2.762 enus.; 10.149 

fotos; glos. 41.000 termos; 903 gráfs.; 8.994 ilus.; 573 mapas; 4.600 microbiografias; 2.649 tabs.; 52.900 refs.; 28,5 x 21,5 

x 10 cm; enc.; Encyclopaedia Britannica; London; 1950; páginas 286 a 290. 

3.  Grande Enciclopédia Portuguesa Brasileira; compiladores António Mendes Correia; et al.; 40 Vols.; 
1.002 p.; Vol. 15; glos. 12.044 termos; 15.400 ilus.; 28 x 18 x 22 cm; enc.; Editoral Enciclopédia; Lisboa; Portugal; S/D; 

páginas 139 a 150. 

4.  Tosi, Renzo; Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas (Dizionario delle Sentenze Latine e Greche); revi-
soras Andréa Stahel M. da Silva; & Lilian Jenkino; trad. Ivone Castilho Benedetti; XXVI + 904 p; 10.000 citações;  

1 E-mail; 24 enus.; 1.180 frases gregas; 3.220 frases latinas; glos. 1.841 termos; 56 ilus.; 1 website; 130 refs.; 20,5 x 13,5 

x 4,5 cm; enc.; 3ª Ed.; Editora WMF Martins Fontes; São Paulo, SP; 2010; página 14. 
5.  Trask, Robert Lawrence; Dicionário de Linguagem e Lingüística; (Key Concepts in Language and 

Linguistics); revisores Ingedore Vlllaça; & Thaís Cristófaro Silva; trad. Rodolfo Ilari; 364 p.; glos. 288 termos; 39 ilus.; 

779 refs.; 9 apênds.; alf.; 23 x 16 cm; enc.; Editora Contexto; São Paulo, SP; 2004; páginas 11 a 364. 
6.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 982. 

 

E. D. 
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L I N G U A G E M    C O R R U P T O R A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A linguagem corruptora é o meio anticosmoético de comunicar ideias ou 

sentimentos por meio de vocábulos ou expressões degradantes da moral. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra linguagem vem provavelmente do idioma Provençal, lenguatge, 

sob influência do termo do idioma Português, língua, e este do idioma Latim, lingua, “l ngua co-

mo membro ou órgão animal; língua como órgão ou faculdade da palavra e da fala; linguagem; 

idioma de um povo”. Apareceu no Século XIII. O termo corruptora procede do idioma Latim, 

corruptor, “o que corrompe  suborna  seduz”. Surgiu em  57 . 

Sinonimologia: 1.  Linguagem anticosmoética. 2.  Estilística amoral. 3.  Linguagem vul-

gar. 4.  Linguagem giriesca. 

Neologia. As duas expressões compostas linguagem corruptora direta e linguagem cor-

ruptora indireta são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Linguagem cosmoética. 2.  Estilística moral. 3.  Linguagem erudita. 

4.  Linguagem culta. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do antidiscernimento 

quanto à Cosmoeticologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da anticosmoética; a autopensenização predomi-

nante na amoralidade; os patopensenes; a patopensenidade; os estultopensenes; a estultopenseni-

dade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os 

morbopensenes; a morbopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade. 

 

Fatologia: a linguagem corruptora; a linguagem marginal; a linguagem telefônica; as ex-

pressões giriescas; a palavra obscena; a palavra grosseira; a pachouchada; o palavrão; o turpiló-

quio; a depravação de hábitos; a devassidão; o suborno; a prevaricação; o egocentrismo infantil 

na adultidade; o soerguimento; a correção; a dignidade; a integridade; a virtude; a Comunicolo-

gia; a Reeducaciologia. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Para- 

-História; a Parageografologia; a Parassociologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo baratrosférico. 

Teoriologia: a teoria da linguagem; a teoria da comunicação escrita. 

Tecnologia: a técnica das assinaturas pensênicas; a técnica do detalhismo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conviviolo-

gia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: o efeito deletério da autocorrupção contínua. 

Ciclologia: o ciclo da erudição superficial à erudição profunda. 

Binomiologia: o binômio conteúdo-forma. 

Interaciologia: a interação ideia-linguagem. 

Trinomiologia: o trinômio linguagem-signo-metáfora; o trinômio obsoleto eloquência- 

-retórica-oratória. 
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Polinomiologia: o polinômio linhas-frases-sínteses-ênfases. 

Antagonismologia: o antagonismo clareza / obscurantismo. 

Politicologia: a asnocracia. 

Legislogia: a lei da interprisão grupocármica. 

Holotecologia: a comunicoteca; a cosmoeticoteca; a linguisticoteca; a fonoteca; a cultu-

roteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Comunicologia; a Linguística; a Filologia; a Es-

tilística; a Anticosmoeticologia; a Acriticologia; a Autodesviologia; a Heterassediologia; a Auten-

ganologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin corrupta. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens corruptor; o Homo sapiens indignus; o Homo sapiens 

obsessor; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens morbidus; o Homo sapiens consreu; o Ho-

mo sapiens communicativus; o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens inevolutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: linguagem corruptora direta = aquela correspondente aos fatos de manei-

ra franca; linguagem corruptora indireta = aquela correspondente ao emprego de gírias acoberta-

doras das más intenções. 

 

Culturologia: a matriz cultural; a Multiculturologia da Reeducaciologia. 

 

Heterocorrupção. Importa conhecer bem a linguagem do poder marginal à Socin, a fim 

de estarmos prevenidos contra a heterocorrupção. Daí a razão deste minivocabulário de 60 ex-

pressões giriescas para as pesquisas, notadamente coloquiais ou telefônicas, aqui listadas na or-

dem alfabética: 

01.  A coisa pode estourar. 

02.  A gente fica numa que... 

03.  Amigo inútil. 

04.  Apressar na propina. 

05.  As coisas terminarem direito. 

06.  Assunto sem volta. 

07.  Brigar pelos anéis. 

08.  Chega na hora da necessidade. 

09.  Coisa de doido. 

10.  Colocar as barbas de molho. 

11.  Colocar a sujeira no ventilador. 

12.  Contanto que tire o meu. 

13.  Creditar um favor. 

14.  Criando o favor. 

15.  Dar a volta por cima. 

16.  Dar uma ziquizira. 

17.  Deixar a coisa muito ruim. 

18.  Dimensão canalha. 

19.  Empurrar a coisa. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14122 

20.  Encontrar muita resistência. 

21.  Entrar boi na linha. 

22.  Essa coisa toda. 

23.  Fazer média. 

24.  Fazer o revertério. 

25.  Ferindo a responsabilidade. 

26.  Fincar pé na situação. 

27.  Há muito interesse envolvido. 

28.  Há um furo da ordem de. 

29.  Jogar tudo nessa fogueira. 

30.  Jogar verde. 

31.  Juntando as coisas. 

32.  Limpar a situação. 

33.  Linha da mesada. 

34.  Maneira meio danada. 

35.  Me cingindo aos dados. 

36.  Não ser de definições nítidas. 

37.  Não vai dar galho. 

38.  Não vestir a camisa. 

39.  Negócio cheio de nós. 

40.  Negócio comprometedor. 

41.  Negócio muito fechado. 

42.  O meu feeling. 

43.  Parada meio perdida. 

44.  Parar a operação. 

45.  Passar o número errado. 

46.  Penca de escândalos. 

47.  Perder o controle do negócio. 

48.  Pode dar bolo. 

49.  Que se dane! 

50.  Receber grana alta. 

51.  Sair escangalhado desse negócio. 

52.  Sentir o impasse. 

53.  Tá meu anjo. 

54.  Um dinheiro enorme. 

55.  Vai ficar muito mal. 

56.  Vai ter cacife para bancar. 

57.  Vamos cozinhá-lo. 

58.  Vamos deixá-lo fora. 

59.  Vender o peixe caro. 

60.  Você é paragoverno. 

 

Contravenção. Muito pouco foi dito em toda a listagem, apesar de 10 substantivos: as-

sunto, coisa, coisas, fogueira, impasse, linha, negócio, operação, parada, e situação. Este Portu-

guês da contravenção, a ser evitado, expõe claramente as expressões usadas nos diálogos telefô-

nicos de teor ilícito registrados e publicados no Rio de Janeiro (Ano-base: 1986). 

Evoluciologia. A estrutura paupérrima da linguagem corruptora, por si só, demonstra, 

racionalmente, o valor da priorização inteligente da linguagem científica, culta ou erudita defen-

dida no universo de pesquisas da Conscienciologia. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a linguagem corruptora, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Altofalante:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Cinismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Coloquialismo:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Conteudologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

07.  Elipse  informativa:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Fascínio  pelo  grotesco:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Linguagem  erudita:  Erudiciologia;  Neutro. 

11.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  LINGUAGEM  CORRUPTORA  É  CONSEQUÊNCIA  INE- 
VITÁVEL  DA  EVOLUÇÃO  DA  COMUNICABILIDADE  IN-

TERCONSCIENCIAL  ENTRE  OS  VAGIDOS  E  GRUNHIDOS 
E  A  TRANSCENDÊNCIA  EVOLUÍDA  DO  CONSCIENCIÊS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda emprega a linguagem corruptora nas co-

municações? De qual natureza? Em quais universos de manifestações? 
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L I N G U A G E M    DE N O T A T I V A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A linguagem denotativa é o emprego apropriado dos termos, corresponden-

tes à exata extensão dos conceitos expressos nas mensagens e comunicações centradas no referen-

te ou no contexto. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo linguagem deriva do idioma Provençal, lenguatge, e este do idioma 

Latim, lingua, “membro ou  rgão animal;  rgão ou faculdade da palavra e da fala; linguagem; 

idioma de determinado povo”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo denotativo vem do idioma 

Latim, denotatus, “indicado; marcado; notado; conhecido”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Estilo denotativo. 2.  Código denotativo. 3.  Linguagem referencial. 

4.  Linguagem realista. 5.  Linguagem científica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo denotar: de-

notação; denotador; denotadora; denotativa; denotativo; denotatum. 

Neologia. As duas expressões compostas linguagem denotativa jejuna e linguagem de-

notativa madura são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 01.  Linguagem conotativa. 02.  Linguagem figurada; linguagem literá-

ria. 03.  Linguagem artística; linguagem ficcional. 04.  Acatamatesia; agramatismo; alografia; 

alolalia. 05.  Anacroasia. 06.  Afasia. 07.  Acirologia. 08.  Algaravia. 09.  Anfiguri. 10.  Apoca-

lipse. 

Estrangeirismologia: o autoquestionamento urbi et orbi; o Argumentarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da acuidade comunicativa pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade explícita racional; os lucido-

pensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopen-

senidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade. 

 

Fatologia: a linguagem denotativa; a comunicabilidade racional; a maneira de expor;  

a explicitação fidedigna da significação das coisas; a consecução da tarefa do esclarecimento 

(tares). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectual. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Orismologia. 

Tecnologia: as técnicas da comunicação científica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos. 

Efeitologia: o efeito didático no emprego das expressões corretas. 

Ciclologia: o ciclo mentalidade artística psicossomática–mentalidade científica mental-

somática. 
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Binomiologia: o binômio realidade-fidedignidade; o binômio varejismo consciencial– 

–atacadismo consciencial. 

Interaciologia: a interação língua-energia–língua-idioma. 

Crescendologia: o crescendo racionalização simplista–racionalização complexa. 

Trinomiologia: o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-logicidade-prioridade-verdade. 

Antagonismologia. A conotação, como sendo a propriedade de algum termo designar  

1 ou mais seres, dá a conhecer alguma coisa das qualidades do objeto, podendo ser considerada  

o sentido subjacente, às vezes de teor subjetivo, o qual certa palavra ou expressão apresenta para-

lelamente à expressão pela qual é empregada, sendo, por isso, o oposto ou o antagonismo da de-

notação. 

Paradoxologia: o paradoxo de estarem disponíveis para muitos as verdades captadas 

por poucos; o paradoxo da subjetividade conotativa tornada objetividade denotativa. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço do besteirol. 

Filiologia: a cienciofilia; a intelectofilia; a comunicofilia. 

Holotecologia: a comunicoteca; a cognoteca; a ciencioteca; a mentalsomatoteca; a argu-

mentoteca; a grafopensenoteca; a lexicoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia;  

a Autocriteriologia; a Sistematologia; a Terminologia; a Orismologia; a Nomenclatura; a Mental-

somatologia; a Cosmoeticologia; a Refutaciologia; a Descrenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens denotator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens 

perquisitor; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens ree-

ducator; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens rationabilis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: linguagem denotativa jejuna = a do jovem estudante de Ciências; lingua-

gem denotativa madura = a do experiente professor de Ciências. 
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Culturologia: a Multiculturologia Científica. 

 

Palavra. A palavra é muleta gráfica ou verbal indispensável na linguagem ou comuni-

cação interconsciencial. A denotação de alguma palavra expõe o significado, a expressão ou  

o símbolo (grafema) da mesma. O texto é a comunicação, a mensagem ou a informação na Comu-

nicologia. 

Significado. O significado de qualquer palavra não é monolítico. Todo vocábulo apre-

senta traços significativos ou formas diferentes de significados. Também toda palavra possui 

acepções ou determinado feixe de significações para conscins diversas no âmbito da Intrafisico-

logia. 

Sentidos. Há 2 sentidos básicos nos vocábulos: primeiro, o denotativo, ou seja, 1 sentido 

apenas. Este é o sentido normal, usual, real, objetivo, comum, conhecido por todos. O vocábulo 

denotativo é o dicionarizado, intelectivo, proveniente do mentalsoma; válido para todos os falan-

tes ou igual para todas as conscins expressando-se pela mesma língua, no universo da Mentalso-

matologia. 

Interpretação. O entendimento da palavra em sentido denotativo (strictu sensu) so-

mente pode ser alcançado de 1 modo, pois permite apenas específica interpretação direta. 

Segundo. O segundo sentido, o conotativo, apresenta mais de 1 sentido, é o significado 

adquirido, poético, representativo, volitivo, afetivo, emocional, proveniente do psicossoma (sen). 

O vocábulo conotativo é avaliativo de acordo com as experiências de cada indivíduo, leitor, leito-

ra, conscin ou ser social, sugerindo a ideia de maneira indireta. 

Carga. O sentido conotativo é, portanto, a carga de valores e associações a qual a pala-

vra está ligada na mente do falante ou do grupúsculo social no universo da Sociologia. 

 

Exemplos. Sob a ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

5 exemplos de palavras com sentidos denotativos e conotativos: 

 

A.  Coração: 

1.  Denotativo: o órgão do sistema circulatório na Biologia. 

2.  Conotativo: o símbolo da emoção e afetividade na Literatura. 

 

B.  Flor: 

1.  Denotativo: o órgão vegetal na Botânica. 

2.  Conotativo: a mulher simbolicamente na Poética e na Retórica (linguagem figurada). 

 

C.  Foice: 

1.  Denotativo: o instrumento agrícola na Agricultura. 

2.  Conotativo: o símbolo da ideologia marxista na Politicologia. 

 

D.  Monstro: 

1.  Denotativo: o ser extravagante, imaginado pela Mitologia. 

2.  Conotativo: a conscin cruel; a personalidade inteligente no Coloquialismo. 

 

E.  Ouro: 

1.  Denotativo: o metal na Metalurgia. 

2.  Conotativo: a riqueza, o poderio ou o esplendor na Poética e na Retórica. 

 

Ciência. Segundo a Experimentologia, na redação científica, objetiva, as palavras são 

usadas pelos valores representados, preferindo-se os vocábulos denotativos, gerados a partir dos 

pensenes carregados no pen (mentalsoma). O sentido conotativo, subjetivo ou indireto, emprega-

do na linguagem figurada – muito usado na Arte – é evitado, ao máximo, no texto de Ciência (Ex-

perimentologia). 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a linguagem denotativa, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Argumentação  ilógica:  Comunicologia;  Nosográfico. 

02.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

07.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Orismologia:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

12.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

A  LINGUAGEM  DENOTATIVA  EXPANDE  SEMPRE  A  REA-
LIDADE  E  FIDEDIGNIDADE  DOS  PROCESSOS  PESQUISÍS-
TICOS  E  O  MICROUNIVERSO  DO  AUTODISCERNIMENTO 

DE  TODA  CONSCIN  LÚCIDA,  HOMEM  OU  MULHER. 
 

Questionologia. Nos textos redigidos por você, leitor ou leitora, qual linguagem você 

emprega de preferência? A conotativa ou a denotativa? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 
300 termos; 21 x 28 cm; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2002 (Edição em Português); página 81. 
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L I N G U A G E M    D O G M Á T I C A  
( A U T O C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A linguagem dogmática é o meio, procedimento, conduta, manifestação ou 

expressão capaz de demonstrar traços intraconscienciais doutrinários latentes, ainda presentes no 

microuniverso da conscin, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra linguagem vem provavelmente do idioma Provençal, lenguatge, 

sob influência do termo do idioma Português, língua, e este do idioma Latim, lingua, “l ngua 

como membro ou órgão animal; língua como órgão ou faculdade da palavra e da fala; linguagem; 

idioma de um povo”. Apareceu no Século XIII. O termo dogma deriva do idioma Latim, dogma, 

“opinião; preceito; dogma”  e este do idioma Grego  dogma, “o que nos parece bom; opinião; de-

cisão; decreto”. Surgiu no Século XVIII. O sufixo ica forma substantivos designativos de “Arte; 

Ci ncia; Técnica; doutrina”  segundo a tradição do idioma Grego  calcada no uso de adjetivos em 

concordância com tékhne, “Arte; Ci ncia; prática; compet ncia”. 

Sinonimologia: 1.  Expressão dogmática 2.  Exposição com traços doutrinários 3.  Con-

duta de credulidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas linguagem dogmática, linguagem dogmática cras-

sa e linguagem dogmática sutil são neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Expressão cosmoética. 2.  Autocomportamento descrenciológico.  

3.  Autoconduta ceticista. 

Estrangeirismologia: o modus operandi do dogmatizado; a falácia da philosophia pe-

rennis; a aparente segurança do locus of control (loc externo); o receio do sapere aude; o weak 

point oculto; a alienatio mentis; a docta ignorantia clássica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais notadamente do autodiscernimento 

quanto à maturescência do temperamento pessoal. 

Coloquiologia. Eis expressão comum denotando a dificuldade de certas conscins na mu-

dança de bloco pensênico: – A pessoa sai da religião, mas a religião não sai da pessoa. 

Citaciologia. Eis citação do filósofo Ludwig Wittgenstein (1889–1951), concernente ao 

tema: – As fronteiras da minha linguaguem são as fronteiras de meu universo. 

Filosofia: o Ignorantismo; o Cartesianismo; o Fundamentalismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal cronicificado; os pensenes fixos; os pensenes ma-

niqueístas; os pensenes de acanhamento; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os entropo-

pensenes; a entropopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os lacunopensenes; a lacu-

nopensenidade; o vício pensênico; a rigidez autopensênica; a matriz da pensenidade. 

 

Fatologia: a linguagem dogmática; a expressão do padrão de crenças da consciência;  

a configuração dos traços pessoais de dogmatismo; os condicionamentos; o temperamento de cre-

dulidade; o caráter do doutrinador; a inclinação do doutrinado; a forte aderência a conjunto de 

credos; a presunção; a insuspeição; a intolerância; o preconceito; o aspecto eliminacionista; o ato 

de aceitar objeções ao modo de dogma; o gap entre o falado e o vivido; os mecanismos psicológi-

cos de negação; os catalisadores da manipulação; a decodificação dos traços de manipulação;  

a ajustabilidade social e moral; a imposição de moralismos; a “fábrica de soldados”; o cerceamen-

to; a intenção de censura; a repressão da autexpressão; o aspecto punitivo; o caráter sentencioso;  

a tendência da autocondenação ao invés da autolibertação; os conflitos causados pela reprimenda 

(auto e heterocorreção); a inclinação ao misticismo; a acriticidade do ceticista expressando o pró-

prio dogmatismo; o empoderamento advindo do dogmatismo; a pseudo-harmonia da submissão;  
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a legitimação da estrutura de controle; o esquema de merecimento do genuflexo; a autorrigorosi-

dade excessiva migrando para outros setores da vida; a exigência de perfeccionismo; a negação 

do parapsiquismo; o martírio ao modo de paradigma; o carisma atrator; o culto de personalidades; 

o partido; a agremiação; o patrulhamento ideológico; a polícia política; a catequização ao modo 

de dominação; os meios e artimanhas socialmente aceitos para impor a dominação social; os me-

canismos de anulação somática na conscin; a patogenia da tentativa de propriedade de consciên-

cias; a arbitrariedade; a internalização do dogma; a dificuldade de aceitar a pluralidade de posi-

ções; a autajuda; a expressão ser religioso; a convicção obnubiladora; a convenção implícita entre 

os pares; a inflexibilidade mental; a falta de inteligência contextual; o protagonismo do medo;  

a estreitura de visão da realidade; o monoideísmo; o engano do generalismo; o redutor do autodis-

cernimento; a modalidade de decisão; a repetição criando sentimento de evidência; a fadiga men-

tal fazendo a consciência  abandonar a autocriticidade; a isenção de responsabilidade; a ludibria-

ção aos incautos; as vítimas do autodogmatismo; a mediocridade encontrando segurança na pa-

dronização; a base da incontestabilidade; a pretensa ideologia de pacificação pelo dogmatismo;  

a clemência  coexistindo com a execração dos discordantes; o ato de vontade dentro do dogmatis-

mo; o ato de garantir a uniformização e a previsibilidade; o uso anticosmoético de pseudoverda-

des; a dificuldade de contrargumento; o discurso ajudando a sustentar o empreendimento; a carga 

de informação na linguagem; a busca da linguagem no comportamento; a linguagem associada ao 

grupo de experiências; a ausência da metalinguagem no dogmatismo; a aculturação pelos ismos;  

a operacionalidade do comportamento dogmático. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) contribuindo na reparação dos 

estigmas psicossomáticos; as desassimilações energéticas dos resquícios dogmáticos do passado; 

a parapercuciência identificando os trafares dogmáticos; a estigmatização na holobiografia pes-

soal das inferências dogmáticas (Seriexologia); a autoconsciência desconstruindo o dogmatismo 

pessoal; o arco voltaico craniochacral impulsionando o autodesassédio. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoponderação-autoacertos. 

Principiologia: o princípio da primazia da realidade (Teaticologia). 

Codigologia: os códigos sócio-linguísticos. 

Teoriologia: a teoria do pensene. 

Tecnologia: a técnica do mirroring. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: os efeitos da imposição de certezas absolutas na História Humana. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses sociológicas. 

Ciclologia: o ciclo autengano-autorretratação-autorreciclagem. 

Enumerologia: a ilusão da verdade; a distorção da verdade; a construção da verdade; 

a douração da verdade; a imposição da verdade; a causticação da verdade; a fossilização da ver-

dade. 

Binomiologia: o binômio linguagem do dogmatizador–linguagem do dogmatizado. 

Interaciologia: a interação saber ousar–ousar saber. 

Crescendologia: o crescendo manipulação sustentada–manipulação agravada. 

Trinomiologia: o elenco do trinômio normas-proibições-obrigações; o trinômio interio-

rose-apriorismose-tiflose. 

Polinomiologia: o polinômio dizer-corrigir-ditar-controlar-aconselhar; o arrebanha-

mento pelo polinômio emotividade-acessibilidade-quantidade-economicidade; o polinômio cul-

pa-entusiasmo-ilusão-inveja-medo-paixão; a estratégia no discurso pelo polinômio sedução-pro-

vocação-tentação-intimidação. 

Antagonismologia: o antagonismo cerceamento / esclarecimento. 

Paradoxologia: o paradoxo de o poder da palavra ser superior ao poder da força. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14130 

Politicologia: a natureza da democracia advinda pela reforma ou pela ruptura. 

Legislogia: a lei de atração dos afins (Grupocarmologia). 

Filiologia: a adaptaciofilia; a sociofilia; a neofilia; a raciocinofilia; a reeducaciofilia; 

a cosmoeticofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a lalofobia; a decidofobia; a fracassofobia; a heterocriticofobia; a logicofo-

bia; a conviviofobia; a xenofobia. 

Sindromologia: o desnivelamento provocado pela síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a antiquomania; a doxomania; a egomania; a falaciomania; a hieromania;  

a sofomania; a robexomania. 

Mitologia: o desmoronamento do mito da religião pacifista. 

Holotecologia: a dogmaticoteca; a belicosoteca; a abjuncioteca; a juridicoteca; a comu-

nicoteca; a linguisticoteca; a psicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Conscienciometrologia; a Tempe-

ramentologia; a Experimentologia; a Subcerebrologia; a Achismologia; a Intencionologia; a Ver-

baciologia; a Manipulaciologia; a Mesmexologia; a Perdologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a massa humana impensante; a consciênçula; a conscin coercitiva; a cons-

cin eletronótica; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o escolhido; o eleito; o catecúmeno; o puritano; o sequaz; o herege; 

o sectário; o deslumbrado; o inconformista; o objetor de consciência; o dissidente; o minidissi-

dente; o maxidissidente. 

 

Femininologia: a escolhida; a eleita; a catecúmena; a puritana; a sequaz; a herege; a sec-

tária; a deslumbrada; a inconformista; a objetora de consciência; a dissidente; a minidissidente;  

a maxidissidente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens 

doctrinalis; o Homo sapiens masochista; o Homo sapiens corruptor; o Homo sapiens stultus;  

o Homo sapiens communicologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: linguagem dogmática crassa = a do amedrontamento interpessoal ante  

a proposição de se pensar diferente; linguagem dogmática sutil = a do autenvaidecimento pela 

forma de persuadir pessoas. 

 

Culturologia: a ausência da cultura de fraternidade plena. 

 

Traço. Sob a ótica da Taristicologia, o dogmatismo tem caráter de inculcação, alienação, 

unilateralidade, sectarismo, determinismo e obscurecimento consciencial perante fatos e ideias. 

Sendo assim, há a transmutação de abordagens, de preconceitos a preceitos e dogmas de auto 

e heterorrestringimento (Controlologia), caracterizando, a imersão consciencial no autoignorantis-

mo evidente (Psicopatologia). Dogma: fossilização consciencial. 

 

Autodogmatismo. À luz da Heuristicologia, importa identificar e apurar a existência 

e o nível de parcela doutrinária dentro do universo de cada manifestação pessoal, sejam pelas ati-

tudes, ações, tendências ou temperamento. 

 

Técnica. Sob o prisma da Autopesquisologia, vale indagar, se determinado comporta-

mento, pensene ou atitude tem resquícios de fundamentalismo, indiscutibilidade, peremptoriedade 
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e preconcepções obnubiladoras (Dogmaticologia). A técnica de identificação da linguagem dog-

mática esboça-se pela tentativa de evidenciar disposições atuais sob dogmatopatia intraconscien-

cial, propiciando alicerces para investigação do fulcro dogmático em retrovida e, sequencialmen-

te, ramificações e suscetibilidades. Técnica: destreza sintética. 

Autoinvestigação. Sob a ótica da Autopercepciologia, importa ampliar a auscultação da 

própria reatividade, com foco em mapear delineamentos sutis, evidentes e gritantes, de dogmatis-

mo. Autoinvestigação: inquirição autopersuasiva. 

Autodiagnóstico. Com base na Analiticologia, a identificação da parcela ou indícios de 

dogmatismo, autoinseridas na manifestação pessoal (Autevidenciologia), pelo trinômio distinção- 

-diferenciação-particularização, amplia o know-how de si mesmo, criando subsídios para neoas-

sociações de ideias e ressignificações reciclogênicas do próprio autodogmatismo. Autodiag-

nóstico: autocompreensão dilatada. 

 

Autavaliação. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem al-

fabética, 20 condições, embasadas no trinômio estado-situação-qualidade, convergentes, sugeri-

das com o propósito de favorecer, ao pesquisador, o autorreconhecimento da peculiaridade de 

traço do dogmatismo insipiente: 

01. Absolutismo. Autexpressão com nível de verdades absolutas. 

02. Aceitabilidade. Autexpressão com nível de aceitação. 

03. Acusabilidade. Autexpressão com nível de acusação. 

04. Adesividade. Autexpressão com nível de aderência ideológica. 

05. Aliciação. Autexpressão com nível de aliciamento. 

06. Alienabilidade. Autexpressão com nível de alienação. 

07. Amoralidade. Autexpressão com nível de falta de moral. 

08. Anfractuosidade. Autexpressão com nível de devaneio. 

09. Coercitividade. Autexpressão com nível de coerção consciencial. 

10. Credulidade. Autexpressão com nível de crença. 

11. Espartanidade. Autexpressão com nível de doutrinação militar. 

12. Fervor. Autexpressão com nível de fanatismo. 

13. Ingovernabilidade. Autexpressão com nível de ingovernança. 

14. Inquestionabilidade. Autexpressão com nível de inquestionabilidade. 

15. Interioridade. Autexpressão com nível de fechadismo consciencial. 

16. Manipulabilidade. Autexpressão com nível de manipulação. 

17. Persuasão. Autexpressão com nível de heteroconvencimento. 

18. Repressividade. Autexpressão com nível de autorrepressão. 

19. Sacralidade. Autexpressão com nível de sacralização de fatos e objetos. 

20. Suscetibilidade. Autexpressão com nível de subserviência. 

 

Comparabilidade. A pontuação do dogmatismo pessoal pelas retroexperiências correla-

cionando com o temperamento atual, favorece o delineamento estrutural da mente sectária. 

 

Reversão. Do ponto de vista da Autexperimentologia, a autossuperação exige a sustenta-

ção do autojuízo crítico, capacitando a consciência para a desconstrução dos mitos e ideologias 

legitimizadoras da ordem improcedente e opressora. 

 

Terapeuticologia. Consoante a Consciencioterapia, o holopensene pesquisístico enca-

deado com o princípio da descrença (PD) cria sinapses profiláticas para compor a estrutura cog-

nitiva antidogmática. Neossinapse: autolucidez suscitada. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a linguagem dogmática, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Alforria  da  dogmática  religiosa:  Liberaciologia;  Homeostático. 

02.  Antidogmática:  Comunicologia;  Homeostático. 

03.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autocobaia  seriexológica:  Autoparaconscienciometrologia;  Homeostático. 

05.  Conscin  manipuladora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Doutrinação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Idolatria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Inibição  comunicativa:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Jargão:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Linguagem  corruptora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Militância  política:  Antipoliticologia;  Nosográfico. 

13.  Raiz  do  temperamento:  Autotemperamentologia;  Neutro. 

14.  Retropostura:  Paraetologia;  Nosográfico. 

15.  Santificação:  Parassociologia;  Neutro. 

 

AS  VIVÊNCIAS  PRETÉRITAS  DENTRO  DE  HOLOPENSENE  

DOGMÁTICO  VINCAM  O  TEMPERAMENTO  E  A  AUTOMANI-
FESTAÇÃO.  O  AUTORRECONHECIMENTO  DESSES  TRA-

ÇOS  É  O  PRIMEIRO  PASSO  PARA  A  RECIN  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já estudou a linguaguem do próprio comporta-

mento nas interrelações pessoais? Qual o nível do livre pensamento pessoal? 

 
Bibliografia  Específica: 
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2.  Brown, J. A. C.; Técnicas de Persuasão: Da Propaganda à Lavagem Cerebral (Techiniques of Persua-
sion: From Propaganda to Brainwashing); pref. C. A. Mace; trad. Octavio Alves Velho; 302 p.; 12 caps.; 3 enus.; 51 

refs.; 21 x 14 cm; br.; Jorge Zahar Editores; Rio de Janeiro, RJ; 1965; página 45. 
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L I N G U A G E M    E R U D I T A  
( E R U D I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A linguagem erudita é o meio sistemático de comunicar ideias avançadas, 

constructos evoluídos ou sentimentos elevados por meio de signos convencionais, gráficos, sono-

ros ou gestuais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra linguagem vem provavelmente do idioma Provençal, lenguatge, 

sob influência do termo do idioma Português, língua, e este do idioma Latim, lingua, “língua co-

mo membro ou órgão animal; língua como órgão ou faculdade da palavra e da fala; linguagem; 

idioma de um povo”. Apareceu no Século XIII. O termo erudita procede do idioma Latim, erudi-

tus, “que obteve instrução; conhecedor; sábio”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Linguagem culta. 02.  Linguagem técnica. 03.  Linguagem científi-

ca. 04.  Linguagem conscienciológica. 05.  Estilística erudita; Estilologia Erudita. 06.  Estilística 

científica; Estilologia Científica. 07.  Estilística técnica; Estilologia Técnica. 08.  Corrente erudi-

ta. 09.  Via culta; via erudita; via técnica. 10.  Linguagem jurídica; linguagem médica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo erudição: 

antierudição; Erudiciologia; erudir; erudita; eruditismo; erudito; inerudição; megaerudição; 

pseuderudição; semierudita; semierudita. 

Neologia. As duas expressões compostas linguagem erudita intrafísica e linguagem eru-

dita multidimensional são neologismos técnicos da Erudiciologia. 

Antonimologia: 01.  Linguagem comum; linguagem de massa. 02.  Linguagem vulgar. 

03.  Linguagem popular. 04.  Linguagem corrente; linguagem tradicional. 05.  Linguagem colo-

quial; linguagem regional. 06.  Linguagem giriesca. 07.  Linguagem figurada; linguagem manual. 

08.  Linguagem somática. 09.  Linguagem mística; linguagem religiosa. 10.  Corrente popular; via 

popular. 

Estrangeirismologia: o Mentalsomarium; o Tertuliarium da Conscienciologia; o Sere-

narium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à racionalidade da autocognição da Mentalsomatologia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Toda lingua-

gem evolui. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da intelectualidade; a autopensenização predomi-

nante no pen; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade. 

 

Fatologia: a linguagem erudita; a linguagem semierudita; a erudição minuciosa; o erudi-

tismo; a inevitabilidade da erudição em função da Evoluciologia; a permuta compulsória do Her-

metismo pelo abertismo consciencial; o registro erudito da linguagem; a polimatia; o cultismo;  

o culteranismo; o coloquialismo como dissertação técnica; as metáforas; as perífrases; os afixos; 

os jargões; os analogismos; o latinismo; o helenismo; a utilização contínua de neologismos técni-

cos; o enciclopedismo; a transdisciplinaridade; a multidisciplinaridade; os centros de excelência 

em consciencialidade; a Cognópolis; a Civilizaciologia; a Pansofia; a Tudologia; a União Interna-

cional dos Escritores da Conscienciologia; a Hermenêutica Evolutiva; a Exegese Cosmovisioló-

gica; a Holofilosofia. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Paratecnologia; 

as autoparapercepções; a Central Extrafísica da Verdade (CEV); o fenômeno da cosmoconsciên-

cia; a Serenologia; a Paracerebrologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectual. 

Principiologia: o princípio do autodiscernimento evolutivo. 

Codigologia: o código pessoal da priorização evolutiva. 

Teoriologia: a teoria da linguagem; a teoria da comunicação escrita. 

Tecnologia: a técnica das assinaturas pensênicas; a técnica do detalhismo. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico como porta aberta à condição de 

minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Serenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conviviolo-

gia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Ciência. 

Efeitologia: o efeito cosmovisiológico da autocognição contínua. 

Neossinapsologia: o estilo técnico estimulador das neossinapses do leitor ou leitora. 

Ciclologia: o ciclo da erudição superficial à erudição profunda; o ciclo da erudição hu-

mana à erudição paraperceptiva. 

Binomiologia: o binômio conteúdo-forma. 

Interaciologia: a interação ideia-linguagem; a interação Filosofia-Filologia; a intera-

ção populismo-eruditismo (cheio-pleno; chamar-clamar; dobro-duplo; palácio-paço). 

Crescendologia: o crescendo simplificação-complexificação; o crescendo babelismo- 

-conscienciês. 

Trinomiologia: o trinômio linguagem-signo-metáfora; o trinômio palestra-curso-con-

gresso; o trinômio obsoleto eloquência-retórica-oratória. 

Polinomiologia: o polinômio linhas-frases-sínteses-ênfases. 

Antagonismologia: o antagonismo clareza / obscurantismo; o antagonismo palestra 

/ monólogo; o antagonismo eruditismo / sertanismo; o antagonismo Orismologia / rebuscamento; 

o antagonismo Extrafisicologia / Fisicalismo; o antagonismo Conscienciologia / Eletronótica;  

o antagonismo Verponologia / Ignorantismo; o antagonismo Reeducaciologia / Elitismo. 

Paradoxologia: a estilística paradoxal da Enciclopédia da Conscienciologia com apos-

tilhamento conciso e aprofundamento cosmovisiológico. 

Politicologia: a cognocracia; a tecnocracia; a lucidocracia; a cienciocracia; a pedanto-

cracia; a aristocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei da evolução consciencial. 

Filiologia: a criteriofilia; a escriptofilia; a normatofilia; a grafofilia; a bibliofilia; a leitu-

rofilia; a cienciofilia; a gnosiofilia. 

Holotecologia: a comunicoteca; a culturoteca; a tecnoteca; a linguisticoteca; a lexicote-

ca; a mentalsomatoteca; a fonoteca. 

Interdisciplinologia: a Erudiciologia; a Comunicologia; a Linguisticologia; a Filologia; 

a Estilisticologia; a Conscienciografologia; a Orismologia; a Terminologia; a Nomenclatura;  

a Parapedagogiologia; a Tecnologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a microminoria humana intermissivista; a personalidade erudita; a conscin polímata; a cons-

cin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-
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tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o erudito. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a erudita. 

 

Hominologia: o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens 

perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens orismologus; o Homo sapiens commu-

nicativus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens eruditus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: linguagem erudita intrafísica = correspondente aos fatos e fenômenos da 

dimensão humana; linguagem erudita multidimensional = correspondente aos parafatos e parafe-

nômenos das dimensões extrafísicas. 

 

Culturologia: a matriz cultural; a cultura erudita; a cultura científica; a cultura polimá-

tica; a Multiculturologia; a cultura da erudição comunicativa; a cultura da Reeducaciologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 

vocábulos admissíveis como componentes da linguagem erudita, incluídos nos temas e verbetes 

da Enciclopédia da Conscienciologia: 

01.  Acrasia. 

02.  Acribologia. 

03.  Alexitimia. 

04.  Apagogia. 

05.  Atelia. 

06.  Axiologia. 

07.  Catarse. 

08.  Coniunctio. 

09.  Devir. 

10.  Energima. 

11.  Etologia. 

12.  Eutimia. 

13.  Exegese. 

14.  Hermenêutica. 

15.  Inortodoxia. 

16.  Nução. 

17.  Ontologia. 

18.  Orismologia. 

19.  Polimatia. 

20.  Protimia. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a linguagem erudita, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Altofalante:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Coloquialismo:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

05.  Conteudologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

06.  Divulgação  científica:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Natureza  da  Conscienciologia:  Estilística;  Homeostático. 

08.  Orismologia:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

A  LINGUAGEM  ERUDITA  É  CONSEQUÊNCIA  INEVITÁVEL  

DA  EVOLUÇÃO  DA  COMUNICABILIDADE  INTERCONSCIEN-
CIAL  DESDE  OS  VAGIDOS  E  GRUNHIDOS  ATÉ  ALCANÇAR  

O  MEGACLÍMAX  TRANSCENDENTAL  DO  CONSCIENCIÊS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega a linguagem erudita nas comunicações? 

De qual natureza? Em quais universos de manifestações? 
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L I N G U A G E M    M E N T A L S O M Á T I C A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A linguagem mentalsomática é o meio cosmoético de comunicar ideias ou 

sentimentos elevados por meio de vocábulos de autodiscernimento, tarísticos, ou expressões po-

tencializadoras da evolução consciencial, em geral. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo linguagem deriva do idioma Provençal, lenguatge, e este do idioma 

Latim, lingua, “membro ou  rgão animal;  rgão ou faculdade da palavra e da fala; linguagem; 

idioma de determinado povo”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo mental procede do idioma 

Latim Tardio, mentalis, “do esp rito; mental”  e este do mens, mentis, “atividade do esp rito; in-

tenção; pensamento; intelig ncia”. Surgiu no Século XV. A palavra somática provém do idioma 

Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Apareceu 

no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Linguagem cosmoética. 2.  Estilística moral. 3.  Linguagem culta.  

4.  Linguagem erudita. 5.  Linguagem científica. 6.  Linguagem evolutiva. 

Neologia. As duas expressões compostas linguagem mentalsomática direta e linguagem 

mentalsomática indireta são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Linguagem anticosmoética. 2.  Estilística amoral. 3.  Linguagem gi-

riesca. 4.  Linguagem corruptora. 5.  Linguagem regressiva. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Mentalsomatologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoética; a autopensenização predominante 

na cosmoeticidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenida-

de; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; 

a tecnopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: a linguagem mentalsomática; a linguagem cosmoética; a linguagem racional; 

a linguagem erudita; a linguagem coloquial; a linguagem ética; a aquisição da linguagem mental-

somática; as variedades linguísticas; o papel fundamental da linguagem mentalsomática; as ex-

pressões técnicas; a tecnicidade; o formalismo; a cortesia; a deferência; a Conscienciometria do 

comunicador; a interassistencialidade do comunicador; a qualificação do comunicador; a Foné-

tica; a Fonologia; a Pragmática; a Morfologia; a Sintaxe; a Semântica; a Lexicologia; a Estilística; 

a Geolinguística. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Teoriologia: a teoria da linguagem; a teoria da comunicação escrita. 

Tecnologia: a técnica das assinaturas pensênicas; a técnica do detalhismo; a técnica da 

exaustividade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conviviolo-

gia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: o efeito libertário das pesquisas cosmoéticas continuadas. 
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Ciclologia: o ciclo da erudição superficial à erudição profunda. 

Binomiologia: o binômio conteúdo-forma. 

Interaciologia: a interação ideia-linguagem. 

Trinomiologia: o trinômio linguagem-signo-metáfora; o trinômio obsoleto eloquência- 

-retórica-oratória. 

Polinomiologia: o polinômio linhas-frases-sínteses-ênfases. 

Antagonismologia: o antagonismo clareza / obscurantismo. 

Politicologia: a tecnocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Holotecologia: a comunicoteca; a cosmoeticoteca; a linguisticoteca; a fonoteca; a cultu-

roteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Linguística; a Filologia; 

a Estilística; a Cosmoeticologia; a Criticologia; a Descrenciologia; a Refutaciologia; a Raciocino-

logia; a Erudiciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens communicologus;  

o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sa-

piens technologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: linguagem mentalsomática direta = a do professor durante a aula técnica, 

ao vivo, sugerindo o debate de imediato, por exemplo, no Tertuliarium Conscienciológico; lin-

guagem mentalsomática indireta = a do autor científico no texto do livro técnico tarístico. 

 

Culturologia: a matriz cultural mentalsomática; a Multiculturologia da Reeducacio-

logia. 

 

Tabelologia. Eis, na ordem alfabética, a tabela com 30 tendências da linguagem avança-

da, geradas a partir do mentalsoma, o paracorpo do autodiscernimento, em confronto com 30 ten-
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dências da linguagem, ou comunicação interconsciencial primária, geradas a partir do psicosso-

ma, o paracorpo das emoções: 

 

Tabela  –  Confronto  Linguagem  Mentalsomática  –  Linguagem  Psicossomática 

 

N
os

 Linguagem  Mentalsomática Linguagem  Psicossomática 

01.  Apresentação monocolor ou bicolor Apresentação multicolorida chamativa 

02.  Artigo ou paper frio quanto às emoções Romance, conto ou poema 

03.  Autodidatismo permanente Tão só heterescolaridade convencional 

04.  Comunicação paradigmática Comunicação empírica ou anômala 

05.  Conscienciês (paralíngua ágrafa) Português (língua supergráfica) 

06.  Despertador de ideias (hiperpensenes) Despertador de sentimentos 

07.  Emprego do ponto de interrogação Emprego do ponto de exclamação 

08.  Emprego predominante: paracérebro Emprego predominante: subcérebro 

09.  Erudição (cultura polimática) Superficialidade, vulgaridade 

10.  Estilo realista (fundo maior ante a forma) Eufemismos, figuras de linguagem 

11.  Falácias lógicas ou cientificismos (erros) Sofismas ou gramatiquices (erros) 

12.  Forma a mais exata possível Forma com aumentativos e superlativos 

13.  Frase concisa e lógica (Ciência) Frase rítmica especial (Arte, Poesia) 

14.  Frase declarativa criticófila Frase exclamativa criticófoba 

15.  Frase trivocabular (megapensene-síntese) Palavra-síntese-emoção ou interjeição 

16.  Ideias escritas (conceitos refutáveis) Relatos de emoções (escritos emocionais) 

17.  Linguagem cognitiva ou intelectiva Linguagem afetiva ou sexualizada 

18.  Multiculturalismo do Cosmos Monoculturalismo do mundinho 

19.  Pen do cosmopensene Sen do autopensene 

20.  Poliglotismo sem fronteiras Monoglotismo, brasileirismo 

21.  Predomínio: conteúdo ou fundo Predomínio: forma ou continente 

22.  Predomínio: substantivos Predomínio: interjeições, imperativos 

23.  Profissionalismo autoconsciente Amadorismo quanto à evolução 

24.  Prosa não poética (verdades relativas) Poesia em verso ou em prosa 

25.  Redação conscienciológica Redação literária clássica 

26.  Senso estrito (strictu sensu) Senso lato (latu sensu) 

27.  Sintaxe ideológica mais profunda Sintaxe afetiva mais superficial 

28.  Tesauro da Conscienciologia Anfibologia: ambiguidade 

29.  Tradução de conceitos (cognição) Tradução de emoções (sensações) 

30.  Universalismo policármico Personalismo, regionalismo, grupocármico 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a linguagem mentalsomática, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Altofalante:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Coloquialismo:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Conteudologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

07.  Divulgação  científica:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Elipse  informativa:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Linguagem  corruptora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Satisfação  benévola:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

 

A  LINGUAGEM  MENTALSOMÁTICA  É  CONQUISTA  INEVI- 
TÁVEL  DA  EVOLUÇÃO  DA  COMUNICABILIDADE  INTER-
CONSCIENCIAL  ENTRE  A  LINGUAGEM  CORRUPTORA 

E  A  TRANSCENDÊNCIA  EVOLUTIVA  DO  CONSCIENCIÊS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega a linguagem mentalsomática nas comu-

nicações? De qual natureza? Em quais universos de manifestações? 
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L I N G U A J A R    M A T E M Á T I C O  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O linguajar matemático é o modo de exprimir ou comunicar ideias e senti-

mentos rotineiros, hibridizado com vocábulos, palavras, termos, unidades léxicas, expressões ou 

regras de raciocínio e de argumentação próprios da Matemática. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo linguagem deriva do idioma Provençal, lenguatge, e este do idioma 

Latim, lingua, “membro ou  rgão animal;  rgão ou faculdade da palavra e da fala; linguagem; 

idioma de determinado povo”. Apareceu no Século XIII. A palavra linguajar surgiu no Século 

XVI. O vocábulo matemática vem do idioma Latim, mathematica, “Arte das Matemáticas; astro-

logia”  e este do idioma Grego  mathematike, “a Ci ncia Matemática”  de mathema, “ensinamen-

to; estudo”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Maneira matemática de falar. 2.  Fala matemática. 3.  Jargão mate-

mático. 4.  Matematiquês. 5.  Hibridismo linguagem matemática–língua materna. 

Neologia. As duas expressões compostas linguajar matemático popular e linguajar ma-

temático erudito são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Linguajar da Economia. 2.  Linguajar do Direito. 3.  Linguajar da 

Medicina. 4.  Linguajar da criança. 5.  Linguajar religioso. 

Estrangeirismologia: a mathesis universalis contradita pela Etnomatemática. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hibridação conceitual e linguística entre diferentes áreas do conhecimento. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Matemati-

zar clarifica conceitos. Matemática é detalhismo. Matemática: ginástica mentalsomática. Núme-

ro: artigo matemático. Números: linguagem universal. Mais é menos. Qualitativo: quantificação 

insuficiente (Rutherford, 1871–1937). 

Citaciologia: – O livro do mundo está escrito em linguagem matemática (Galileu Gali-

lei, 1564–1642). O Matemático que não é um pouco poeta nunca será um matemático completo 

(Karl Weierstrass, 1815–1897). Os sinais + e – modificam a quantidade diante da qual são colo-

cados como o adjetivo modifica o substantivo (Augustin-Louis Cauchy, 1789–1857). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicação matematizada; a predominância 

da síntese pensênica na comunicação; os logicopensenes; a logicopensenidade; os nexopensenes; 

a nexopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;  

a retilinearidade autopensênica; o holopensene pessoal da Abstraciologia. 

 

Fatologia: o linguajar matemático; a impregnação mútua entre Matemática e língua ma-

terna; a articulação entre os 2 sistemas de representação da realidade – o alfabeto e os números;  

a influência da Civilização Grega em utilizar os mesmos símbolos gráficos para letras e números;  

a capacidade de matematizar situações reais da cotidianidade; a dificuldade de estabelecer cone-

xões entre fórmulas matemáticas, às vezes sabidas de cor, e fenômenos do dia a dia; o fato de  

a linguagem matemática ser mais precisa se comparada à linguagem natural; a ausência de orali-

dade endógena nas linguagens formais; a insuficiência comunicativa da linguagem matemática, 

exigindo sempre a complementaridade da linguagem natural, principalmente na forma oral; os er-

ros de comunicação pelo mau uso da Matemática; as manipulações estatísticas; o linguajar algé-

brico errôneo “menos com mais dá menos” e a absurdidade anal gica pseudopedag gica “o ini-

migo do meu amigo é meu inimigo”; o fato de a Matemática ensinada nas escolas ser a mesma 

em qualquer parte do mundo, mas o linguajar matemático variar de acordo com a Geografia Soci-
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al; o simbolismo formal da Matemática sendo somente parte da estrutura de comunicação inter-

consciencial; a inexistência de língua natural com a gramática inteiramente lógica (sem ambigui-

dades); o analfabetismo numérico; a “Matemática Materna”; a desenvoltura prática nas quest es 

matemáticas da vida podendo suplantar a erudição matemática; a natureza abstrata presente na 

linguagem simbólica, desde a natural até a Matemática; a origem do conceito de número (abstra-

to) como sendo o resultado de contagem ou de medida; as dízimas periódicas e os números irraci-

onais relativizando a “exatidão da Matemática”; o racioc nio l gico-matemático instituído pelas 

relações de semelhanças e diferenças ínsito nos sistemas de linguagem; a utilização de palavras 

de origem técnica em contextos não técnicos; o fato de a linguagem não emotiva ser a mais útil 

para a transmissão da informação correta; a interferência da Matemática no cotidiano das pessoas;  

os argumentos corretos versus incorretos e válidos versus inválidos; os indicadores de premissas: 

“porque”  “desde que”  “pois que”  “como”  “dado que”  “tanto mais que”  “pela razão de que”; 

os indicadores de conclusão: “portanto”  “da ”  “logo”  “assim”  “consequentemente”  “segue-se 

que”  “podemos inferir”  “podemos concluir”; o desperd cio das palavras nas funç es sociais; os 

pleonasmos (por exemplo: duas metades iguais; certeza absoluta); as tautologias enfáticas (por 

exemplo: fato é fato; professor é sempre professor); a otimização da relação máximo de ideias– 

–mínimo de palavras, mantendo os critérios estéticos e estilísticos do texto. 

 

Parafatologia: o gradiente da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sis-

tematização da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o caráter universal dos conceitos ma-

temáticos estabelecidos facilitando a condição de auto-herança seriexológica; o rapport multidi-

mensional favorecido pelo linguajar matemático; a conexão interdimensional pela afinização com 

as consciexes matemáticas; o conceito infinito numérico preparando a paracognição da conscin 

para o entendimento da amplidão complexa do Cosmos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo (atitude matemática) flexibilidade de raciocínio–critici-

dade–objetividade; o sinergismo análise (diversidade)-síntese (unidade); o sinergismo significa-

ção-abstração; o sinergismo conhecimento matemático–raciocínio refinado; o sinergismo cultu-

ra-prática-teoria; o sinergismo das associações de ideias; o sinergismo signo-significado. 

Principiologia: o princípio da proporcionalidade; o princípio da economia da Comuni-

caciologia (escrever e falar mais com menos); o princípio da Conformática; o princípio da con-

sistência discursiva; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio da autexperiência; o prin-

cípio de causa e efeito; a observância do princípio da comunicação interassistencial. 

Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC) impedindo o mascara-

mento e distorções quantitativas com o propósito de falsear informações. 

Teoriologia: a teoria na prática; as teorias de aprendizagem da Matemática; a teoria de 

Van Hiele dos 5 níveis de concretude na construção do conceito matemático; a teoria dos jogos 

de linguagem (Ludwig Wittgenstein, 1889–1951); a teoria dos conjuntos aplicada à descrição das 

relações entre elementos textuais; a teoria científica do observador. 

Tecnologia: as metáforas técnicas; a matematização ínsita na linguagem técnica da En-

ciclopédia da Conscienciologia; a técnica da enumeração vertical; a técnica da enumeração ho-

rizontal; a técnica de confrontar conceitos; as técnicas de otimizaç o expressas em “a maximiza-

ç o de acertos” e “a minimizaç o de erros”; a técnica matemática do amparo extrafísico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório 

conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da vi-

da cotidiana; os laboratórios conscienciológicos da Experimentologia; o laboratório conscienci-

ológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Terminólogos; o Colégio Invisível da Tecnologia; 

o Colégio Invisível da Cosmovisiologia. 
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Efeitologia: o efeito pseudológico do uso inadequado dos diagramas, tabelas, escalas, 

gráficos induzindo conclusões errôneas; a clareza da informação como efeito de quantificação 

correta; o efeito da métrica e da rima sobre a estrutura do texto; o efeito da acuidade lógico-ma-

temática no entendimento das mensagens veiculadas por meios de comunicação de massa; os 

efeitos do linguajar matemático nos jogos de linguagem (narrativo, prescritivo, poético, científi-

co, entre outros); o efeito do uso de linguagem mais precisa e organizada nas regras de raciocí-

nio; o efeito dos algoritmos ótimos na organização da vida diária; os efeitos tarísticos no empre-

go preciso e pontual do linguajar matemático. 

Neossinapsologia: a expansão das redes neossinápticas no exercício da matematização 

das vivências pessoais; os travões emocionais quanto à Matemática inibindo a criação de neos-

sinapses. 

Ciclologia: o ciclo realidade-indivíduo-ação; o ciclo mentalidade artística psicossomá-

tica–mentalidade científica mentalsomática; o ciclo da erudição humana à erudição paraper-

ceptiva; a matemática evolutiva expressa no ciclo aumento de discernimento–diminuição da emo-

ção–transcendência da afetividade. 

Enumerologia: a Matemática abstrata; a Matemática científica; a Matemática técnica;  

a Matemática experimental; a Matemática concreta; a Matemática cultural; a Matemática etno-

cêntrica. A simbologia matemática; a lexia matemática; o conceito matemático; a linguagem ma-

temática; o raciocínio matemático; a sensibilidade matemática; a comunicação matemática.  

O analogismo; o metaforismo; a homonomia; a transposição; o empréstimo; a adjetivação; a subs-

tantivação. 

Binomiologia: o binômio função comunicativa–função expressiva; o binômio abstra-

ção-formalismo; o binômio elemento (sujeito)-classe (predicado); o binômio linguagem artificial– 

–língua natural; o binômio conteúdo-narrativa; o binômio linguagem oriental–linguagem oci-

dental; o binômio enunciado analítico–enunciado sintético; o binômio sintaxe-semântica; o bi-

nômio linguajar matemático–Estética Numérica. 

Interaciologia: a interação sistema formal–sistema natural; a interação alfabetização- 

-matematização; a interação enfoque quantitativo–enfoque qualitativo; a interação técnica–expe-

riência pessoal; a interação intuição-conhecimento; a interação Ciência-vivência; a interação ló-

gica-linguagem; a interação pensamento-linguagem; a interação aprender observando–aprender 

fazendo–aprender estudando. 

Crescendologia: o crescendo disciplinaridade-interdisciplinaridade-transdisciplinari-

dade; o crescendo monossemia-polissemia; o crescendo monômio-binômio-trinômio-polinômio; 

o crescendo dos conjuntos numéricos Naturais-Racionais-Reais-Complexos; o crescendo somar- 

-multiplicar-potenciar; o crescendo pertinência-inclusão; o crescendo lógica intrafísica–lógica 

multidimensional; o crescendo Matematicologia-Paramatematicologia. 

Trinomiologia: o trinômio paralelismo-complementaridade-imbricação; o analogismo 

entre o trinômio homeostático-neutro-nosográfico e o trinômio positivo-zero-negativo; o trinômio 

sintaxe-semântica-pragmática; o trinômio contar-ler-escrever; o trinômio argumentação-dedu-

ção-indução; o trinômio linguagem escrita–linguagem oral–linguagem pictórica; o trinômio 

compreensão-interpretação-comunicação; o trinômio (equivalência operacional) adicionar-jun-

tar-acrescentar; o trinômio (equivalência operacional) subtrair-tirar-comparar; o trinômio (equi-

valência operacional) dividir-distribuir-medir; o trinômio mito-místico da matemática unidade- 

-zero-infinito. 

Antagonismologia: o antagonismo rigor matemático / intuição matemática; o antago-

nismo multiplicidade das línguas / universalidade da Matemática (predominância); o antagonis-

mo língua falada / língua escrita; o antagonismo (homofonia) interseção / intercessão; o antago-

nismo aquisição de técnicas / compreensão de conceitos; o antagonismo multidimensionalidade 

matemática / multidimensionalidade conscienciológica. 

Paradoxologia: o paradoxo de a descoberta dos números irracionais terem suscitado  

a racionalidade dos matemáticos; o paradoxo de a linguagem artificial da Matemática (coerente) 

ser aplicada para descrever a realidade natural (ambígua); o paradoxo de a operação subtração 

resolver a quest o formulada pela express o “quantos a mais” (equivalência entre a subtração 
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pura e adição complementar); o paradoxo derivado da análise quanto ao número da palavra plu-

ral: plural é singular. 

Politicologia: a tecnocracia; a argumentocracia. 

Legislogia: o empréstimo das leis da Matemática à Linguística. 

Filiologia: a raciocinofilia; a coerenciofilia; a cogniciofilia. 

Mitologia: o mito da exatidão matemática. 

Holotecologia: a matematicoteca; a enumeroteca; a sistematicoteca; a comunicoteca;  

a problematicoteca; a analiticoteca; a abstratoteca; a mensuroteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Linguisticologia; a Matematicologia; a Educa-

ção Matemática; a Etnomatemática; a Enumerologia; a Conformaticologia; a Filologia; a Sistema-

tologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Paramatematicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin intuitiva; o ser interassistencial; a conscin enci-

clopedista. 

 

Masculinologia: o comunicólogo; o conviviólogo; o reeducador; o escritor; o intelectu-

al; o reciclante existencial; o inversor existencial; o pesquisador; o sistemata; o tertuliano; o ver-

betólogo; o voluntário; o homem comum; o alfabetizado em Matemática; o matemático. 

 

Femininologia: a comunicóloga; a convivióloga; a reeducadora; a escritora; a intelectu-

al; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisadora; a sistemata; a tertuliana; a ver-

betóloga; a voluntária; a mulher comum; a alfabetizada em Matemática; a matemática. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens mathematicus; o Ho-

mo sapiens systemata; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens 

scientificus; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vulgaris. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: linguajar matemático popular = o empregado com base no senso co-

mum  ao modo de “reta”  equivocadamente representando o caminho mais curto entre   pontos  

mesmo sobre superfícies não planas; linguajar matemático erudito = o empregado com base nos 

conceitos técnicos da Matemática, ao modo de “geodésica”  representando o caminho mais curto 

entre 2 pontos em qualquer superfície. 

 

Culturologia: o jargão matemático subjacente a cada grupo cultural. 

 

Polissemia. Encontram-se, com frequência, substantivos comuns da língua materna 

constituindo o arcabouço da Terminologia Matemática ao modo desses 11: anel; árvore; bola; 

borda; campo; corpo; fronteira; grupo; sela; supremo; vizinhança. 

 

Matematização. No contexto da Comunicologia, eis, na ordem alfabética, 100 exemplos 

de metáforas conceituais matemáticas empregadas no coloquialismo cotidiano: 

01. Algoritmo da vida. 

02. Amparador de função. 

03. Aparar as arestas. 

04. Arranjos neossinápticos. 

05. Atividades paralelas. 

06. Autopensenização matemática. 

07. Autorganização aritmética (amadora). 

08. Autorganização matemática (profissional). 
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09. Balanço existencial. 

10. Caixa 2. 

11. Calculismo cosmoético. 

12. Certeza matemática. 

13. Chegar a 1 denominador comum. 

14. Ciclo da vida. 

15. Círculo de amigos. 

16. Círculo mentalsomático. 

17. Círculo vicioso. 

18. Círculo virtuoso. 

19. Correção matemática. 

20. Curvas da vida. 

21. Dar as coordenadas. 

22. Densidade informacional. 

23. Derivação do parapsiquismo. 

24. Descer quadrado. 

25. Dividir para conquistar. 

26. Em frações de segundo. 

27. Energia positiva. 

28. Enquadrar a pessoa. 

29. Enumeração horizontal. 

30. Enumeração vertical. 

31. Equivalência salarial. 

32. Esfera de poder. 

33. Esfera social. 

34. Espaço vazio. 

35. Espiral evolutiva. 

36. Estrutura básica. 

37. Ficar redondo. 

38. Fronteira da razão. 

39. Função pessoal. 

40. Ganhar 2 em 1. 

41. Gradiente evolutivo. 

42. Grupo familiar. 

43. Igual à dízima periódica. 

44. Igualdade na diferença. 

45. Inclusão social. 

46. Infinito evolutivo. 

47. Intencionalidade reta. 

48. Interseção perfeita. 

49. Limite da loucura. 

50. Linhas cruzadas. 

51. Luxo zero, resultado 10. 

52. Mais do menos. 

53. Mais ou menos. 

54. Matemática da complexidade. 

55. Matematização do saber. 

56. Matriz cognitiva. 

57. Mesa redonda. 

58. Multiplicar resultados. 

59. No meio do caminho. 

60. Nota 10 (competência). 

61. Núcleo da questão. 
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62. Organização horizonal. 

63. Organização vertical. 

64. O xis da questão. 

65. Palavras sesquipedais. 

66. Parcelar a dívida. 

67. Par de sapatos. 

68. Passar a régua. 

69. Perdas incalculáveis. 

70. Pessoa incógnita. 

71. Plano de negócios. 

72. Ponto cego. 

73. Ponto de interrogação. 

74. Por inteiro. 

75. Possibilidades infinitas. 

76. Precisão matemática. 

77. Provar por a + b. 

78. Quando 1 mais 1 são 3 (interação sinérgica). 

79. Quando 1 não quer, 2 não brigam. 

80. Quem divide, soma. 

81. Retilinearidade pensênica. 

82. Sair do 8 para o 80. 

83. Sair pela tangente. 

84. Saldo evolutivo. 

85. Saldo na FEP. 

86. Sentimento de pertinência. 

87. Seu infinito sou eu. 

88. Sistema reticulado de neoideia. 

89. Somar esforços. 

90. Soma zero (sem dívidas e sem lucros). 

91. Tão certo como 2 + 2 = 4. 

92. Ter categoria. 

93. Ter 2 pesos e duas medidas. 

94. Triângulo amoroso. 

95. Trocar 6 por meia dúzia. 

96. Verdade limite. 

97. Ver de outro ângulo. 

98. Vértice da encruzilhada. 

99. Visão curva. 

100. Zero à esquerda. 

 

Taristicologia. No contexto da Paradidaticologia, eis, na ordem alfabética, 50 exemplos 

de emprego do linguajar matemático em títulos de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, 

enfatizando a precisão dos conceitos conscienciológicos: 

01. Atenção dividida (Mentalsomatologia). 

02. Autômato humano (Parafisiologia). 

03. Autorreflexão de 5 horas (Autoconscienciometrologia). 

04. Base da Conscienciologia (Conscienciometrologia). 

05. Bipartição de raciocínio (Conviviologia). 

06. Bloqueio zero (Autodesassediologia). 

07. Cinco ciclos (Autoproexologia). 

08. Circularidade contígua (Tangenciologia). 

09. Consciência poliédrica (Conscienciometrologia). 

10. Conscin tricerebral (Cerebrologia). 
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11. Década (Paracronologia). 

12. Duplocurso (Reeducaciologia). 

13. Educação infinita (Reeducaciologia). 

14. Enumeração generalizada (Enumerologia). 

15. Equação cognitiva (Autocogniciologia). 

16. Equivalência evolutiva (Evoluciologia). 

17. Escala da discrição (Holomaturologia). 

18. Esquadrinhamento paraprocedencial (Paresquadriologia). 

19. Estatística motivadora (Autexperimentologia). 

20. EV tríplice (Energossomatologia). 

21. Incógnita (Pesquisologia). 

22. Limite cosmoético (Cosmoeticologia). 

23. Linearidade da autopensenização (Autopensenologia). 

24. Matriz cultural (Holoculturologia). 

25. Maximização (Evoluciologia). 

26. Máximo da consciência (Maximologia). 

27. Medida conscienciológica (Conscienciometrologia). 

28. Meiocerto (Holopercucienciologia). 

29. Núcleo de inteligência (Discernimentologia). 

30. Otimização dos desempenhos (Holomaturologia). 

31. Parângulo (Heuristicologia). 

32. Peça única (Intrafisicologia). 

33. Permutabilidade interconsciencial (Conviviologia). 

34. Pertencimento pessoal (Autevoluciologia). 

35. Planejamento milimétrico (Autoproexologia). 

36. Plano existencial (Experimentologia). 

37. Polinômio multifocal (Analiticologia). 

38. Ponto transitório (Evoluciologia). 

39. Primeira onda (Experimentologia). 

40. Progressão permanente (Autevoluciologia). 

41. Quinquênio cognopolita (Intrafisicologia). 

42. Racionalização (Autorraciocinologia). 

43. Regra conscienciológica recursiva (Autexperimentologia). 

44. Relação de discernimento (Discernimentologia). 

45. Saber transversal (Autocogniciologia). 

46. Somatório de esforços (Maxiproexologia). 

47. Técnica do algoritmo (Algoritmologia). 

48. Trintão sem duplista (Conviviologia). 

49. Trio ínsito (Autorretrocogniciologia). 

50. Vontade ternária (Voliciologia). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o linguajar matemático, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abstração:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Achega  matemática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Conscienciologês:  Orismologia;  Neutro. 

04.  Enciclopediometria:  Redaciologia;  Neutro. 

05.  Enumerologia:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Estética  numérica:  Matematicologia;  Neutro. 
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07.  Informação  esclarecedora:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

08.  Jargão:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Linguagem  mentalsomática:  Comunicologia;  Homeostático. 

10.  Matematização  do  conceito:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Omniproporcionalidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Rigor  racionalístico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

14.  Superexatidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Vida  matemática:  Holomaturologia;  Neutro. 

 

A  CONVIVIALIDADE  INTERASSISTENCIAL  REQUER  LÓGICA  

E  RACIONALIDADE  COMUNICATIVA.  O  LINGUAJAR  MATE-
MÁTICO  É  MAIS  1  INSTRUMENTO  CAPAZ  DE  QUALIFICAR 

A  FORÇA  ARGUMENTATIVA  DA  CONSCIN  PARA  A  TARES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já analisou o quanto do linguajar matemático 

emprega nas interlocuções do dia a dia? Tal emprego é intuitivo ou técnico com a intenção de fa-

vorecer a clareza da informação? 
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5.  Machado, José Nilson; Matemática e Língua Materna: Análise de uma Impregnação Mútua; revisor 

Maria Aparecida Amaral; 170 p.; 3 caps.; 45 citações; 6 enus.; 4 esquemas; 4 fórmulas; 4 gráfs.; 5 ilus.; 3 tabs.; 172 refs.; 

ono.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.; Cortez; São Paulo, SP; Janeiro, 1995; páginas 10, 15, 16, 20, 21, 33, 42 a 44, 52, 54, 78 a 82, 
a 82, 91 a 99, 107, 113 e 127. 

6.  Valladares, Renato J. Costa; O Jeito Matemático de Pensar (O Autor é Professor, e seu Colaborador é um 

Personagem); 332 p.; 6 partes; 30 caps.; 3 enus.; 1 esquema; 59 fórmulas; 34 ilus.; 3 apênds.; 23 x 16 cm; br.; 2a Ed.; 
Ciência Moderna; Rio de Janeiro, RJ; 2012; páginas 14, 19, 23 a 28, 36, 39, 51, 67, 121 a 126 e 201. 

7.  Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;  

& Lourdes Pinheiro; 387 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo- 
tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 
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tares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 181, 236, 238 e 259. 
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L Í N G U A    M A T E R N A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A língua materna é o primeiro idioma da conscin, homem ou mulher, assi-

milado por intermédio dos pais ou dos cuidadores desde a ressoma (Neonatologia). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra língua vem do idioma Latim, lingua, “membro ou  rgão animal; 

 rgão ou faculdade da palavra e da fala; linguagem; idioma de   povo”. Apareceu no Século XII. 

O vocábulo materna deriva do mesmo idioma Latim, maternus, “materno; de mãe”. Surgiu no Sé-

culo XIV. 

Sinonimologia: 1.  Língua nativa. 2.  Primeira língua. 3.  Língua de criação. 4.  Língua 

familiar. 5.  Dialeto materno. 6.  Língua prioritária. 7.  Língua de eleição; língua preferida. 8.  Ba-

se idiomática mental. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 66 cognatos derivados do vocábulo língua: bi-

língue; bilinguismo; interlíngua; interlingual; linguado; linguafone; linguafono; linguageiro; lin-

guagem; linguagista; linguajar; lingual; linguana; linguará; linguarada; linguarado; linguaral; 

linguarão; linguaraz; linguareiro; linguarejar; linguarice; linguarona; linguarudo; linguatúlido; 

lingueirão; lingueta; linguífero; linguiforme; linguismo; linguista; Linguística; linguístico; língu-

la; lingulado; linguna; linguoalveolar; linguodental; linguopalatal; linguovelar; metalinguagem; 

monolíngue; monolinguismo; multilíngua; multilingual; multilíngue; multilinguismo; neolíngua; 

neomultilinguagem; novilíngua; onilíngue; onilinguismo; paralíngua; paralinguagem; plurilín-

gue; plurilinguismo; polilíngue; polilinguismo; protolíngua; protolinguagem; retrolíngua; ses-

quilinguismo; trilíngue; trilinguismo; unilíngue; unilinguismo (afora dezenas de expressões com-

postas, derivadas, com hífens). 

Neologia. As 3 expressões compostas retrolíngua materna, neolíngua materna e pré- 

-língua materna são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Segunda língua. 2.  Terceira língua. 3.  Língua estrangeira. 4.  Lín-

gua artificial. 5.  Língua cibernética. 6.  Língua clássica. 7.  Língua morta. 8.  Língua assimbólica; 

conscienciês. 

Estrangeirismologia: o status linguístico; o motherese; o native speaker; o language 

ego; o one parent one language (OPOL) approach; a mother tongue interference; a langue de 

plume. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à expressão da autopensenidade. 

Citaciologia: Eis citação pertinente ao tema do filósofo francês Voltaire (François Marie 

Arouet, 1694–1778). – Apprendre plusieurs langues, c’est l’affaire d’une ou deux années; être 

éloquent dans la sienne demande la moitié d’une vie. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; o holopensene dos idiomas; 

o holopensene do país reforçando o idioma aprendido na escola versus a língua assimilada em ca-

sa; a identificação holopensênica da conscin com a cultura, comunidade ou país da língua natal; 

os orismopensenes; a orismopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os grafopense-

nes; a grafopensenidade. 

 

Fatologia: a língua materna; a questão do período crítico; a faculdade humana da lingua-

gem; as áreas neurológicas da linguagem; a língua como sistema de comunicação composto de 

sons e grafismos; a Tipologia Linguística; a possível insustentabilidade da língua materna perante 

as línguas aprendidas subsequentemente; a intuição linguística do falante nativo quanto à forma  
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e ao uso do idioma; o ato de sentir-se à vontade com a língua materna; a hipótese de Sapir-Whorf; 

as especialidades da Linguística; a tradução intralinguística; as especialidades da Gramática; as 

categorias gramaticais; a gramática como ferramenta de poder; a língua-padrão; as faculdades 

mentais fluindo através da língua materna bem consolidada; o apuro da ortografia denotando o ní-

vel da mentalsomaticidade pessoal perante a língua materna; a louçania estilística; a prioridade da 

escrita. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as anotações da si-

nalética energética e parapsíquica pessoal; a comunicação parapsíquica; a forma da língua mater-

na surgindo ao final de inspiração ou rememoração transmitidas em bloco; a insuficiência descri-

tiva de paraideias ou pararrealidades transcendentes; a Semântica de neoverpons avançadas enrai-

zando-se na Parapercepciologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo língua materna–língua da escolarização; o sinergismo 

língua materna–língua estrangeira; o sinergismo do confor; o sinergismo língua materna–lin-

guagem corporal; o sinergismo signo-significado; o sinergismo interassistencial erudição-colo-

quialismo. 

Principiologia: o princípio da autexperiência. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) orientando a aplicação da língua 

materna. 

Teoriologia: as teorias sobre a Aquisição da Linguagem. 

Tecnologia: as técnicas de ampliação do dicionário cerebral analógico poliglótico pes-

soal; as técnicas de redação; as técnicas de expressão oral. 

Voluntariologia: o voluntariado no Conselho Internacional de Neologística (CINEO);  

o voluntariado na confecção do Dicionário de Neologismos da Conscienciologia (DINEO). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Paragenética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Linguistas Aplicados; o Colégio Invisível dos Es-

critores; o Colégio Invisível dos Lexicógrafos; o Colégio Invisível dos Filólogos. 

Efeitologia: os efeitos interassistenciais do cultivo da língua materna. 

Neossinapsologia: as neossinapses provenientes da assimilação de neolíngua materna; 

as neossinapses derivadas da atualização na holomemória pessoal da língua materna do passado 

readquirida na vida presente. 

Enumerologia: o sotaque; as expressões idiomáticas; as locuções; os jargões; a escolha 

lexical; os vícios de linguagem; o discurso. 

Binomiologia: o binômio compreensão verbal–fluência verbal; o binômio laringocha-

cra-palmochacra; o binômio órgãos da fonação–órgãos da audição; o binômio memória-idioma; 

o binômio acepção-palavra; o binômio langue-parole. 

Interaciologia: a interação pensene-linguagem; a interação poliglotismo-parapsiquis-

mo; a interação dominância do idioma–plasticidade do idioma. 

Crescendologia: o crescendo do desenvolvimento da linguagem; o crescendo língua fa-

lada–língua escrita; o crescendo monolinguismo-bilinguismo-trilinguismo-polilinguismo; o cres-

cendo gesconológico artigo-verbete-livro-megagescon. 

Trinomiologia: o trinômio de base das línguas humanas fonética-vocabulário-gramáti-

ca; o trinômio língua A–língua B–língua C. 

Polinomiologia: o polinômio emissor-receptor-meio-mensagem; o polinômio de ponta 

da Lexicologia Conscienciológica metáforas técnicas–megapensenes trivocabulares–neologismos– 

–palavras sesquipedais. 

Antagonismologia: o antagonismo pensamento igual à linguagem / pensamento distinto 

da linguagem; o antagonismo aquisição / assimilação; o antagonismo bilinguismo simultâneo 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14151 

/ bilinguismo consecutivo; o antangonismo língua de partida / língua de chegada; o antagonismo 

logomaquia / Definologia. 

Paradoxologia: o paradoxo de o conhecimento de outros idiomas ajudar na compreen-

são da própria língua; o paradoxo de o 1% da forma capaz de arruinar o 99% de conteúdo. 

Politicologia: as políticas de consolidação da língua nacional; as políticas de multilin-

guismo; a democracia. 

Legislogia: a lei da evolução linguística. 

Filiologia: a verbofilia; a grafofilia; a idiomatofilia; a leiturofilia; a bibliofilia; a revisio-

filia; a cognofilia. 

Fobiologia: a idiomatofobia; a logofobia; a conviviofobia. 

Maniologia: a logomania. 

Mitologia: o mito do bilinguismo perfeito; o mito do falante nativo proficiente. 

Holotecologia: a argumentoteca; a convivioteca; a estiloteca; a grafopensenoteca; a gra-

maticoteca; a idiomaticoteca; a lexicoteca; a linguisticoteca; a culturoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Coloquiologia; a Conformaticologia; a Deba-

tologia; a Filologia; a Fonoaudiologia; a Psicologia; a Holobiografologia; a Intrafisicologia; a Ló-

gica; a Maternologia; a Orismologia; a Parapedagogiologia; a Pensenologia; a Poliglotologia;  

a Tradutologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o analogista; o antonimista; o artista; o autor; o comunicólogo; o con-

formaticista; o cosmanalista; o debatedor; o digitador; o escritor; o filólogo; o filósofo-filólogo;  

o gramaticista; o intelectual; o intérprete de conferência; o jornalista; o lexicógrafo; o linguista;  

o neologista; o orador; o pensador; o professor; o redator; o revisor; o sinonimista; o tradutor;  

o verbetógrafo; o monoglota; o bilíngue; o trilíngue; o poliglota; o usuário do idioma. 

 

Femininologia: a analogista; a antonimista; a artista; a autora; a comunicóloga; a confor-

maticista; a cosmanalista; a debatedora; a digitadora; a escritora; a filóloga; a filósofa-filóloga;  

a gramaticista; a intelectual; a intérprete de conferência; a jornalista; a lexicógrafa; a linguista;  

a neologista; a oradora; a pensadora; a professora; a redatora; a revisora; a sinonimista; a traduto-

ra; a verbetógrafa; a monoglota; a bilíngue; a trilíngue; a poliglota; a usuária do idioma. 

 

Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens sapi-

ens; o Homo sapiens linguista; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retrolíngua materna = o idioma nativo de vidas passadas; neolíngua ma-

terna = o idioma nativo assimilado pela primeira vez na seriéxis; pré-língua materna = o idioma 

nativo da próxima vida. 

 

 

Culturologia: o berço cultural; a cultura do bem falar; a cultura da docência; a cultura 

do bem escrever; a cultura da grafopensenidade; a cultura da tares; o multiculturalismo da co-

municabilidade cosmopolita poliglótica. 

 

Taxologia. Conforme a Linguisticologia, eis, em ordem alfabética, 38 classificações de 

língua materna: 
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01.  Língua materna abandonada: a língua materna olvidada por falta de uso regular 

desde a assimilação. 

02.  Língua materna aborígine: língua autóctone; língua indígena; língua ameríndia. 

03.  Língua materna administrativa: langue véhiculaire; língua materna utilizada na 

administração dos negócios públicos, oficial ou não. 

04.  Língua materna ágrafa: língua analfabética; língua oral somente. 

05.  Língua materna colonizada: língua materna dos povos colonizados, conquistados 

ou descobertos. 

06.  Língua materna colonizadora: língua materna dos colonizadores; língua materna 

das antigas potências imperialistas. 

07.  Língua materna comunitária: qualquer das 23 línguas oficiais da União Europeia 

(Ano-base: 2012). 

08.  Língua materna consolidada: a língua materna utilizada habitualmente desde a as-

similação e fortalecida na educação formal, sendo base para aquisições linguísticas posteriores. 

09.  Língua materna crioula: criada pelo comércio internacional, colonialismo ou es-

cravatura, resultante do contato entre língua de civilização e língua aborígene. 

10.  Língua materna de cultura: língua de civilização; língua de sociedade complexa. 

11.  Língua materna de prestígio: língua culta; língua-padrão. 

12.  Língua materna de sinais: a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), por exemplo. 

13.  Língua materna dialetal: o dialeto ensinado em casa pelos pais. 

14.  Língua materna discriminada: devido ao preconceito linguístico. 

15.  Língua materna do imigrante: língua materna de colônias estrangeiras emigradas. 

16.  Língua materna dominante: em situações de bilinguismo simultâneo. 

17.  Língua materna franca: língua supranacional; o Suaíli na África. 

18.  Língua materna franca missionária: línguas maternas de grande difusão para ati-

vidades relacionadas a missões religiosas; língua de catequese. 

19.  Língua materna geral: as línguas indígenas de grande difusão na América do Sul, 

especialmente o Tupi na costa brasileira. 

20.  Língua materna homenageada: o idioma Português, no Museu da Língua Portu-

guesa localizado em São Paulo, Brasil (Ano-base: 2012). 

21.  Língua materna institucional: o Árabe, por exemplo, na condição de língua oficial 

da Organização das Nações Unidas (ONU). 

22.  Língua materna internacional: língua internacionalizada; língua global; língua 

mundial. O Latim na Idade Média; o Francês nos Séculos XVIII e XIX. Atualmente, o idioma In-

glês (Ano-base: 2012). 

23.  Língua materna isolada: o Basco. 

24.  Língua materna majoritária: língua predominante em certa região ou país. 

25.  Língua materna minoritária: o Guarani no Brasil, por exemplo. 

26.  Língua materna nacional: a língua materna coincidindo com o idioma do país  

natal. 

27.  Língua materna não oficial: língua materna sem status oficial. 

28.  Língua materna natural: a língua materna enraizada na cultura de certo povo, re-

passada como legado às gerações subsequentes; as línguas vivas. 

29.  Língua materna oficial: língua constitucional; língua pátria. 

30.  Língua materna pós-renascentista: as línguas europeias modernas. 

31.  Língua materna preterida: língua materna deixada de lado em favor de outro idio-

ma; seja em situações de bilinguismo simultâneo, seja por falta de prestígio. 

32.  Língua materna proibida: língua materna tribal ensinada pela mãe aos filhos, po-

rém reservada aos machos e proibida a ela mesma de utilizá-la. 

33.  Língua materna protegida: o Francês no Quebec, província do Canadá; as línguas 

indígenas estudadas no Brasil com apenas 1 falante vivo. 

34.  Língua materna reformada: língua sofrendo reformas ortográficas. 

35.  Língua materna ressuscitada: língua revivificada; o Hebraico em Israel. 
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36.  Língua materna semicrioula: língua materna com alterações gramaticais ocorridas 

durante o processo de miscigenação, apresentando características do crioulo. 

37.  Língua materna semimorta: língua moribunda; língua em extinção; língua em de-

clínio; língua abandonada. 

38.  Língua materna unificada: a unificação ortográfica congregando os países de mes-

ma língua materna. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a língua materna, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Autoportfolio  linguístico:  Inventariologia;  Neutro. 

04.  Cérebro  dicionarizado:  Holocerebrologia;  Neutro. 

05.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Conscienciologês:  Orismologia;  Neutro. 

07.  Crescendo  Linguística-Imagética:  Crescendologia;  Homeostático. 

08.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Linguagem  mentalsomática:  Comunicologia;  Homeostático. 

10.  Louçania  estilística:  Taristicologia;  Homeostático. 

11.  Mentalês:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

12.  Metáfora  conscienciológica:  Orismologia;  Neutro. 

13.  Poliglotismo  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Variação  vernacular:  Conformática;  Neutro. 

15.  Variante  gramatical:  Gramaticologia;  Neutro. 

 

A  CONSCIN  PODE  ASSIMILAR  DUAS  LÍNGUAS  MATERNAS  

E  APRENDER  AINDA  1  TERCEIRO  IDIOMA  NA  ESCOLA.  
TAIS  CONDIÇÕES  SÃO  FAVORÁVEIS  À  CONSTITUIÇÃO  

DO  POLINEUROLÉXICO  PESSOAL  DESDE  A  INFÂNCIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já empreendeu reflexão metalinguística a respei-

to da própria língua materna? Quais os proveitos evolutivos obtidos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Beting, Graziella; Museu Homenageia a Língua; Reportagem; Biblioteca Entre Livros; Revista; Mensário; 

Ano I; N. 4; Seção: Nossa Língua Portuguesa; 1 foto; São Paulo, SP; S. D.; página 75. 
2.  Comrie, Bernard; Matthews, Stephen; & Polinsky, Maria; Editores; The Atlas of Languages; pref. Jean 

Aitchison; 224 p.; 9 caps.; 1 cronologia; 119 enus.; 32 esquemas; 138 fotos; 1 gráf.; 214 ilus.; 43 mapas; 174 tabs.; epíl.; 

glos. 91 termos; ono.; 30 x 23 cm; enc.; sob.; Facts on File; New York, NY; USA; 1996; páginas 218 a 224. 
3.  Scarpa, Ester Mirian; Aquisição da Linguagem: Introdução à Linguística; Vol. II; 272 p.; 6 enus.; 50 

refs.; 23 x 16 cm; br.; Cortez Editora; São Paulo, SP; 2001; páginas 203 a 232. 

 

O. M. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14154 

L I N H A    D E    AB E R T U R A  
( A U T O P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A linha de abertura é a abordagem e realização vivencial menos difícil ou 

mais acessível, em determinada atividade intrafísica ou ramo profissional, para a consecução da 

programação existencial (proéxis) pessoal da conscin lúcida, em função da acumulação de expe-

riências nessa área, em várias retrovidas humanas, sucessivas, por meio de retrossomas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo linha vem do idioma Latim, linea, “fio; linha; cordelinho; fiado; 

cordão; cordel; barbante; colar”  feminino substantivado de lineus, “de linho”  derivado de liinum, 

“linho”. Surgiu no Século XIV. O termo abertura procede do idioma Latim Tardio, apertura, 

“abertura; ação de abrir; orif cio; boeiro”. Apareceu no mesmo Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Linha de acesso evolutivo. 02.  Viés específico do destino. 03.  Viés 

da autoproéxis. 04.  Sentido prioritário da autoproéxis. 05.  Direção evolutiva. 06.  Rota entrevista 

de destino. 07.  Abertura do caminho profissional. 08.  Carreira pessoal menos difícil. 09.  Passa-

gem aberta ao futuro. 10.  Trilha ideal de realização. 

Neologia. As 3 expressões compostas linha de abertura, linha de abertura ignorada e li-

nha de abertura identificada são neologismos técnicos da Autoproexologia. 

Antonimologia: 1.  Consciência dispersa. 2.  Consciência hipomnésica. 3.  Consciência 

antiproéxis. 4.  Consciência antiparaperceptiva. 

Estrangeirismologia: o gateway proexológico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às retrocognições parapsíquicas. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular, paradoxal, evolutivo, sintetizando 

o tema: – Autorretrocognições abrem neocaminhos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da programação existencial; os evoluciopensenes; 

a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade. 

 

Fatologia: a linha de abertura; a linha de conhecimento mais aberta; a linha de oportuni-

dades; a escolha da trajetória de vida pró-evolutiva; o aproveitamento máximo das experiências 

passadas; a abertura mnemônica renovadora; a abertura do autocrescimento; a abertura da inter-

compreensão; a trilha com novas janelas de oportunidades evolutivas; a autocompreensão da tra-

jetória probabilística; a varredura autoconsciente das pedras do caminho; o aumento de chances 

de sucesso na proéxis; o senso pessoal de oportunidade evolutiva; o farol cosmoético do portal 

proexológico; o rumo do destino mais correto e frutífero da interassistencialidade; a nova chance 

oferecida pela nova vida; a passagem menos estreita para a autoproéxis; o ato inteligente de cortar 

caminho com êxito; a ação de seguir o mesmo caminho com reciclagem e potencialização evolu-

tiva; a maturidade consciencial da interassistencialidade; a autopesquisa heurística; a trajetória co-

nhecida, mas enriquecedora; a orientação de vida de passo firme à frente; o meio caminho anda-

do; as dificuldades ultrapassáveis; a demanda à frente rumo ao compléxis. 

 

Parafatologia: a avaliação multiexistencial do caminho pessoal percorrido; a linha de 

consecução da proéxis aberta em vidas humanas prévias; a holobiografia pessoal; a autovivência 

do estado vibracional (EV) profilático; as autorretrocognições parapsíquicas; o valor inestimável 

das informações pessoais, parapsíquicas, fidedignas; a abertura da policarmalidade; a vereda se-

cular já trilhada; a mudança para melhor em função das autoprospectivas parapsíquicas; o fra-
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casso do empreendimento anterior, antes do  Curso Intermissivo, e as possibilidades maiores de 

sucesso com a proéxis, depois do Curso Intermissivo; os autorrevezamentos multiexistenciais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo sensibilidade parapsíquica–ajuste profissional. 

Principiologia: o princípio evolutivo do esforço pessoal prioritário. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Seriexologia. 

Tecnologia: a mnemotécnica seriexológica. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico assentado na maxiproéxis. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexologistas. 

Efeitologia: o efeito halo do acerto da proéxis pessoal para os compassageiros evolu-

tivos. 

Neossinapsologia: as antigas ideias recicladas por meio de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo de empreendimentos evolutivos sem a proéxis–com a proéxis. 

Enumerologia: a linha de abertura mais acessível para a consecução da proéxis pessoal;  

a linha de abertura mais acessível para a consecução da proéxis a 2 dos duplistas; a linha de 

abertura da atividade pessoal mais acessível às companhias evolutivas do grupocarma da maxi-

proéxis; a linha de abertura de oportunidades evolutivas a todos os interessados; a linha de 

abertura para a ofiex pessoal; a linha de abertura para a obtenção do compléxis pessoal; a linha 

de abertura para a condição da desperticidade pessoal. 

Binomiologia: o binômio perfil pessoal–automotivação profissional. 

Interaciologia: a interação autorganização existencial–maiores chances de sucesso;  

a interação inteligência evolutiva–autorretrocognição multissecular. 

Crescendologia: o crescendo talento-realização. 

Trinomiologia: o trinômio proexológico conscin certa–carreira certa–tempo certo. 

Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo cosmovisão / monovisão. 

Paradoxologia: o paradoxo da linha de abertura sem mimese perdulária. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a parapsicofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a pensenoteca; a mnemote-

ca; a experimentoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Parapercepciologia; a Mnemossomatologia; 

a Seriexologia; a Paraprocedenciologia; a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia; a Autocri-

ticologia;  a Evoluciologia; a Conviviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin retrocognitiva; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens lineator; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens 

prioritarius; o Homo sapiens autoparaprocedens; o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: linha de abertura ignorada = a da conscin hipomnésica; linha de abertura 

identificada = a da conscin lúcida retrocognitiva. 

 

Culturologia: a cultura das paraperceptibilidades retrocognitivas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a linha de abertura, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Autabertismo  neopensênico:  Neopensenologia;  Homeostático. 

07.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

09.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Meta  existencial  final:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

A  IDENTIFICAÇÃO  DA  LINHA  DE  ABERTURA  PESSOAL  

MAIS  PROPÍCIA  À  CONSECUÇÃO  DA  PROGRAMAÇÃO  

EXISTENCIAL  É  O  EMBASAMENTO  IDEAL  DA  VIDA  IN-
TRAFÍSICA  PARA  A  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  LÚCIDA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou qual a linha de abertura ideal da 

própria proéxis? Tal viés evolutivo envolve algumas ou muitas conscins? 
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L I N H A    D E    M O N T A G E M  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A linha de montagem é a instalação ou disposição de recursos, objetos, 

equipamentos e colaboradores esquematizada e montada de modo a processar, com eficiência, de-

terminada atividade simples ou complexa, por meio de operações consecutivas, coordenadas se 

possível em linha direta, até alcançar o objetivo ou a obtenção do produto pronto e disponível pa-

ra uso e aplicação. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo linha vem do idioma Latim, linea, “fio; linha; cordelinho; fiado; 

cordão; barbante; colar”  feminino substantivado de lineus, “de linho”  derivado de liinum, “li-

nho”. Surgiu no Século XIV. O termo montagem é adaptação do idioma Francês, montage, “ope-

ração pela qual se juntam peças de determinado mecanismo para fazê-lo funcionar”  derivado de 

monter, “subir; ascender; aprontar para funcionar; prover dos equipamentos necessários”  e este 

do idioma Latim Vulgar, montare, “subir; ascender”. Apareceu em  88 . 

Sinonimologia: 1.  Linha de trabalho. 2.  Linha de produção. 3.  Trilha de realização.  

4.  Autorganização. 5.  Operação de montar a proéxis. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo linha: linha- 

-bloco; linha-branca; linhada; linha-d’ gua; linha-de-fé; linha-de-tiro; linha-dura; linhagem; li-

nhagista; linheira; linheiro. 

Neologia. As duas expressões compostas linha de montagem invexológica e linha de 

montagem proexológica são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Artesanato. 2.  Trabalho isolado. 3.  Autodesorganização. 4.  Desor-

dem pessoal. 5.  Inatividade pessoal. 6.  Erro de montagem. 7.  Incompléxis. 

Estrangeirismologia: o Administrarium; a assembly line; as linkagens técnicas; a alley- 

-way evolutiva. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à evolução consciencial, prioritária, proexológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da experimentação proexológica; os evoluciopen-

senes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade. 

 

Fatologia: a linha de montagem; o projeto conscienciológico pessoal; a programação pa-

norâmica; a coordenação existencial; a cadeia de produção pessoal; as etapas de elaboração;  

a Metodologia da instrumentação; a sistematização final das ações; a divisão de tarefas; o com-

partilhamento das responsabilidades; a especialização individual em parte do processo; a manu-

tenção do continuísmo no trabalho; a disciplina das atividades pessoais objetivando a eficácia dos 

esforços; o autodesempenho físico; o ponteiro consciencial; o trânsito da vida humana; o caminho 

estreito da existência intrafísica; a sucessão de fatos ou eventos; a vereda escolhida; a meta 

evolutiva como megafoco pessoal; o autesforço de cada dia; o tic tac da produtividade; a otimiza-

ção das operações; as operações consecutivas; as operações em paralelo; a união das partes;  

o senso de equipe; o roteiro existencial; a formação cultural; a carreira profissional; o fato da pre-

valência do autesforço, pois se o atalho, quando significando construção e sendo bom, torna-se  

o caminho real. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sincronismo dos esforços pessoais e grupais; o sincronismo entre os 

elementos da linha de montagem potencializando os resultados. 

Principiologia: o princípio da coesão; o princípio da interassistencialidade; o princípio 

do todo ser maior em relação à soma das partes isoladas; o princípio de juntos se ir mais longe. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do proexograma. 

Tecnologia: a técnica das 50 vezes mais; a técnica dos 50 dicionários. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico nas ICs. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio 

Invisível da Proexologia. 

Efeitologia: o efeito da racionalidade na cosmovisão pessoal. 

Ciclologia: o ciclo circadiano; o ciclo de produção. 

Binomiologia: o binômio repetição-progressão; o binômio qualificação pessoal–qualifi-

cação grupal. 

Interaciologia: a interação análise-síntese; a interação Cronêmica-Proxêmica. 

Crescendologia: o crescendo organização-sistematização-realização. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo iniciativa / acabativa. 

Paradoxologia: o paradoxo da simplificação da complexificação. 

Politicologia: a tecnocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço coordenado. 

Filiologia: a experimentofilia. 

Holotecologia: a sistematicoteca; a proexoteca; a experimentoteca; a sincronoteca;  

a administroteca; a metodoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia;  

a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Autodidaxia; a Cosmovisiologia; a Cronobiolo-

gia; a Infocomunicologia; a Grupocarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin dinâmica; a consciência minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sa-

piens proexologus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens 

parapsychicus; o Homo sapiens evolutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: linha de montagem invexológica = a do jovem inversor existencial, moça 

ou rapaz organizado; linha de montagem proexológica = a da conscin lúcida dedicada à conse-

cução satisfatória da programação existencial. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Evoluciologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 

categorias de linhas de montagens técnicas objetivando o incremento da evolução consciencial: 

01.  Linha de montagem autodidata: as leituras técnicas; a biblioteca pessoal; o lap-

top; os registros; a Arquivística. 

02.  Linha de montagem docente: a autorganização didática; as aulas conscienciológi-

cas; os horários. 

03.  Linha de montagem econômica: a administração das aplicações econômico-finan-

ceiras pessoais; a obtenção do pé-de-meia; as reservas de sustentação existencial. 

04.  Linha de montagem heurística: o corredor heurístico; a reação em cadeia inventi-

va; a busca das neoverpons; as neoideias. 

05.  Linha de montagem industrial: o produto industrial ou comercial; a manufatura;  

a qualidade dos resultados em favor de todos. 

06.  Linha de montagem intelectual: o autoconhecimento; a mentalsomaticidade; o au-

todiscernimento aplicado; a preferência pessoal pelas abordagens científicas e de refutação;  

a Descrenciologia. 

07.  Linha de montagem interassistencial: a base intrafísica; a tares; o Manual da Te-

nepes; as práticas da tenepes; o trinômio acolhimento-orientação-acompanhamento. 

08.  Linha de montagem invexológica: a inversão existencial; as medidas sociais; as 

coleiras sociais do ego; o Manual da Dupla Evolutiva. 

09.  Linha de montagem parapsíquica: o estado vibracional; o emprego em sequência 

dos laboratórios conscienciológicos; o cipriene; as técnicas projetivas; as práticas pessoais; o livro 

Projeciologia; a pangrafia. 

10.  Linha de montagem proexológica: o conjunto das medidas coordenadas objetivan-

do alcançar o completismo existencial pessoal da tares. 

11.  Linha de montagem redacional: o escritório pessoal; os instrumentos; os artigos; 

as palestras públicas; os cursos técnicos; os livros pessoais publicados; a megagescon. 

12.  Linha de montagem somática: os cuidados com o corpo humano; os exercícios fí-

sicos; a esteira aeróbica; a dieta pessoal específica. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a linha de montagem, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 
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04.  Corredor  heurístico:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Linha  de  abertura:  Autoproexologia;  Homeostático. 

09.  Megaconhecimento  organizado:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

10.  Meta  existencial  final:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

12.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

14.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Turno  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

A  LINHA  DE  MONTAGEM  TÉCNICA,  APLICADA  COSMOE-
TICAMENTE  À  VIDA  EVOLUTIVA,  POTENCIALIZA  A  EFI-
CIÊNCIA  DOS  AUTESFORÇOS  DA  CONSCIN  LÚCIDA  DE-
DICADA  À  CONSECUÇÃO  DE  TODO  TIPO  DE  PROÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, montou alguma linha de montagem pessoal evo-

lutiva? De qual natureza técnica? 
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L I N H A    I D E A T I V A    D A    P E S Q U I S A  
( P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A linha ideativa da pesquisa é o fio condutor unificativo do conteúdo de 

determinada investigação explicitado por meio da publicação. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo linha vem do idioma Latim, linea, “fio; linha; cordelinho; fiado; 

cordão; cordel; barbante; colar”  feminino substantivado de lineus, “de linho”  derivado de linum, 

“linho”. Surgiu no Século XIV. O termo ideia procede do idioma Latim, idea, “forma original; 

imagem; noção; ideia”  e este do idioma Grego  idea, “aspecto exterior; apar ncia; forma; manei-

ra de ser”. Apareceu no Século XVI. A palavra pesquisa provém do idioma Espanhol, pesquisa, 

derivado do idioma Latim, pesquisita, e este de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por to-

da parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Encadeamento de ideias na pesquisa. 02.  Elo unificador do tema de 

investigação. 03.  Filão temático da pesquisa. 04.  Veio investigativo. 05.  Enfoque investigativo. 

06.  Vertente pesquisística. 07.  Fulcro temático da pesquisa. 08.  Viés investigativo. 09.  Eixo 

condutor da pesquisa. 10.  Megafoco da pesquisa. 

Neologia. As 3 expressões compostas linha ideativa da pesquisa, linha ideativa esbo-

çante da pesquisa e linha ideativa definida da pesquisa são neologismos técnicos da Pesquiso-

logia. 

Antonimologia: 01.  Antirretilinearidade de ideias na pesquisa. 02.  Desconectividade 

do tema de investigação. 03.  Dispersão ideativa da pesquisa. 04.  Autismo investigativo. 05.  Mi-

opia investigativa. 06.  Desvio do prumo pesquisístico. 07.  Desorientação temática da pesquisa. 

08.  Obnubilação investigativa. 09.  Desnorteamento da pesquisa. 10.  Indefinição do tema de pes-

quisa. 

Estrangeirismologia: a matrix ideativa; o close ideativo; a cosedura do patchwork idea-

tivo; o leitmotiv da pesquisa. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao delineamento ideativo na Pesquisologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Pesquisologia; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os definopensenes; a definopensenidade; os 

nexopensenes; a nexopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; a linearidade autopen-

sênica; a autorganização pensênica do pesquisador; a composição do holopensene apropriado para 

a recepção ideativa; o tema representando o materpensene da pesquisa. 

 

Fatologia: a linha ideativa da pesquisa; os eixos temáticos fundamentais da investiga-

ção; o argumento básico norteador da pesquisa; a trilha da autoinvestigação; o descortino do ca-

minho pesquisístico; a síntese da auto ou heteropesquisa; o curso convergente das pesquisas pes-

soais; o ato de priorizar sempre o relevante útil sem sair do fulcro ou megafoco pesquisístico;  

a clareza quanto à perspectiva da abordagem; a percepção dos fatos orientadores da vertente idea-

tiva a ser seguida; o despojamento para mudar o rumo da pesquisa a partir dos neoachados;  

a ideia vaga inicial dando lugar à intenção bem delimitada; a paciência para a maturação das 

ideias; o clareamento da linha ideativa ao longo do trabalho pesquisístico; a autolucidez quanto às 

etapas da pesquisa; a delimitação do problema a ser investigado auxiliando na manutenção do 

megafoco; o recorte temático para a realização do estudo proposto; o discernimento quanto ao 

megalocus da argumentação, sem sair do rumo ou do objetivo; a trilha informativa mais ajustada 

à temática pesquisada; a identificação coerente, lógica, racional e funcional da coesão interna de 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14162 

qualquer pesquisa; a identificação do core ou diretriz por onde segue a investigação a curto, mé-

dio e longo prazos; o fato de muitos pesquisadores travarem ou adiarem o desenvolvimento das 

pesquisas justamente na etapa de delimitação do tema; a eterna indecisão quanto ao objeto de pes-

quisa; o buscador-borboleta ignorante do escopo da própria busca; os temas de investigação muito 

abrangentes dificultando a definição da vertente ideativa a ser seguida; a falta de clareza quanto  

à ideia central da pesquisa; a dificuldade em delimitar a abordagem; a autossabotagem ideativa 

associada aos pertúrbios emocionais; o autoderrotismo prematuro diante do trabalho intelectual de 

difícil solução; a incapacidade de encontrar saída criativa para o impasse pesquisístico; o desâni-

mo progressivo a cada perda do fio da meada investigativo; a lista de pesquisas pessoais não con-

vergentes e sem resultados concretos; o desvio do fluxo criativo pela perda do timing pesquisísti-

co; a rotina mentalsomática facilitando a definição da linha investigativa; o autodesassédio pes-

quisístico; o destravamento do fluxo ideativo; o conhecimento aprofundado de si mesmo, com de-

sassombro, auxiliando o trilhamento do caminho original de investigação; os limites cognitivos 

do pesquisador demarcando o escopo da pesquisa; a matriz cognitiva do pesquisador explicitada 

na linha ideativa da pesquisa; a identidade pessoal delineada pelos temas pesquisados; o norte da 

produção gesconológica; o sumário da obra indicando o caminho ideativo percorrido pelo autor. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o rapport ideativo 

com a equipe extrafísica; o entrosamento paracerebral com o amparador de função; a inspiração 

sobre a linha ideativa a ser desenvolvida; o insight germinal; as inspirações extrafísicas orientado-

ras das autopesquisas; os exopensenes sadios capazes de deflagrar neorraciocínios e neoaborda-

gens sobre o tema pesquisado ou esclarecer pontos obscuros do mesmo; os parafatos indicando  

a linha ideativa da parapesquisa; o fluxo multidimensional da pesquisa; o neodelineamento pes-

quisístico a partir da autoparaperceptibilidade e do extrapolacionismo parapsíquico; as pistas de 

reflexão fornecidas pelos amparadores na qualificação da pesquisa; as sinaléticas energéticas  

e parapsíquicas indicando rotas de investigação; o vácuo inspiracional; a conquista da paraprecep-

toria funcional pelo autesforço; a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a criação de ambiente 

para a parapreceptoria especializada; a vivência lúcida da condição de minipeça interassistencial 

através da pesquisa; a definição da linha ideativa da pesquisa promovendo o autodesassédio men-

talsomático do pesquisador; a cadeia de inspirações extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo entre os temas de pesquisa pessoal; o sinergismo das as-

sociações de ideias; o sinergismo automotivação intelectual–autodisciplina perseverante; o si-

nergismo pensenização focada–conteúdo tarístico–expressão didática; o sinergismo autorganiza-

ção ideativa–racionalidade máxima–holopensene do discernimento. 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do megafoco 

pesquisístico; o princípio da perseverança pesquisística; o princípio da teática pesquisística;  

o princípio de os fatos e parafatos orientarem as pesquisas; o princípio conformático do conteú-

do podendo aperfeiçoar a forma e a forma podendo aperfeiçoar o conteúdo. 

Teoriologia: as teorias da Metodologia Científica. 

Tecnologia: a técnica da saturação mental; a técnica do emprego correto do autodiscer-

nimento ante qualquer problema de pesquisa; as técnicas didáticas; as técnicas conscienciológi-

cas de comunicação; as técnicas de textualidade auxiliando no clareamento da linha ideativa;  

a técnica do enciclopedismo. 

Voluntariologia: o voluntariado pesquisístico, multidimensional e gesconológico da ta-

res. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores–Autores da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito euforizante da descoberta do fio da meada da investigação; o efeito 

autorreeducativo da identificação do fio condutor da pesquisa; o efeito motivador do delinea-
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mento ideativo da pesquisa; os efeitos do mergulho técnico rotineiro na pesquisa; os efeitos heu-

rísticos da paciência pesquisística; os efeitos da autodisciplina na administração das autopes-

quisas. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da autodeterminação pesquisística; as ne-

ossinapses advindas da compreensão do veio ideativo da investigação; as neoperspectivas advin-

das das neossinapses pesquisísticas. 

Ciclologia: o ciclo da latência grafopensênica exploração-incubação-concepção-articu-

lação; o ciclo da maternagem ideativa; o ciclo reflexão-decisão-consecução; o ciclo pesquisar- 

-escrever-publicar; o ciclo do continuísmo conscienciográfico. 

Enumerologia: a semente da pesquisa; a essência da pesquisa; o fiel da bússola da pes-

quisa; a diretriz da pesquisa; o megafoco da pesquisa; o núcleo da pesquisa; o cerne da pes-

quisa. 

Binomiologia: o binômio Curiosologia-Pesquisologia; o binômio universo pesquisísti-

co–labor intelectivo; o binômio tema principal–temas colaterais; o binômio temática em foco–te-

mática de fundo; o binômio autesclarecimento-heteresclarecimento. 

Interaciologia: a interação análise-síntese; a interação coesão-coerência; a interação 

pesquisador–objeto de pesquisa; a interação rotina-progresso; a interação faculdades mentais– 

–parapercepções multidimensionais; a interação pesquisador-amparador. 

Crescendologia: o crescendo ideia isolada–série de ideias–conjunto de ideias encadea-

das; o crescendo da qualificação da pesquisa. 

Trinomiologia: o trinômio leitura sistemática–pesquisa crítica–escrita esclarecedora;  

o trinômio observação-exploração-reconhecimento; o trinômio harmonia de sentido–logicidade– 

–conexidade; o trinômio continuidade temática–não-contradição interna–articulação implícita;  

o trinômio compatibilidade ideativa–lógica argumentativa–progressão conceitual. 

Polinomiologia: o polinômio ideativo agrupamento-explicitabilidade-expansionabilida-

de-exatidão; o polinômio pesquisístico captação-reflexão-conclusão-aplicação; o polinômio pa-

lestra-artigo-curso-verbete-livro. 

Antagonismologia: o antagonismo flexibilidade cognitiva / intransigência ideológica; 

o antagonismo concentração mental / dispersão consciencial; o antagonismo pesquisa delimita- 

da / investigação desorientada. 

Paradoxologia: o paradoxo de a grande quantidade de informação sobre determinado 

tema dificultar a escolha da linha ideativa da pesquisa; o paradoxo de o momento das maiores 

incertezas poder ser o da definição do fio condutor da investigação; o paradoxo de haver ordem 

lógica no desenvolvimento das pesquisas, contudo cada pesquisador encadear as ideias de ma-

neira personalíssima. 

Politicologia: a pesquisocracia; a cientificocracia; a tecnocracia; a intelectocracia;  

a cognocracia; a lucidocracia; a autodiscernimentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico. 

Filiologia: a pesquisofilia; a ideofilia; a raciocinofilia; a cienciofilia. 

Fobiologia: a decidofobia; a raciocinofobia; a pesquisofobia; a grafofobia. 

Sindromologia: o empenho pela linearidade pesquisística eliminando a síndrome da dis-

persão consciencial; a síndrome do ansiosismo dificultando o delineamento do fio condutor da 

investigação. 

Mitologia: o mito da inspiração sem transpiração. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a analiticoteca; a ideoteca; a logicoteca; a intelec-

toteca; a comunicoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Pesquisologia; a Tematologia; a Definologia; a Mentalsomatolo-

gia; a Experimentologia; a Discernimentologia; a Criteriologia; a Epistemologia; a Heuristicolo-

gia; a Argumentologia; a Conformaticologia; a Comunicologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista cons-

ciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completis-

ta; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o macrossômata; o proexista; o proe-

xólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista conscien-

cial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista;  

a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a macrossômata; a proexista; a proexólo-

ga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existenci-

al; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercep-

ciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a vo-

luntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapi-

ens scientificus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens deci-

sor; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens discernens; o Ho-

mo sapiens organisatus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens scriptor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: linha ideativa esboçante da pesquisa = o registro, por escrito, da defini-

ção preliminar, síntese ou resumo do trabalho pretendido, fixando a ideia central; linha ideativa 

definida da pesquisa = o delineamento do eixo argumentativo peculiar ao trabalho em elaboração. 

 

Culturologia: a cultura da Pesquisologia Multidimensional; a cultura da produtividade 

intelectual. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a linha ideativa da pesquisa, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Coesão  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

02.  Corte  da  realidade:  Autopesquisologia;  Neutro. 

03.  Escopo:  Definologia;  Neutro. 

04.  Fato  orientador:  Pesquisologia;  Neutro. 

05.  Fluxo  pesquisístico  multidimensional:  Pesquisologia;  Neutro. 

06.  Latência  grafopensênica:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Limite  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

09.  Maternagem  ideativa:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Megaenfoque:  Megaenfocologia;  Neutro. 

11.  Pista  de  reflexão:  Autocogniciologia;  Neutro. 

12.  Pré-análise:  Pesquisologia;  Neutro. 
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13.  Raia  conscienciocêntrica:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

14.  Síndrome  da  inércia  grafopensênica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Textualidade  verbetográfica:  Conformaticologia;  Neutro. 

 

O  DESENVOLVIMENTO  DA  LINHA  ARGUMENTATIVA  É  DE-
CORRÊNCIA  DA  EXPANSÃO  DA  COMPREENSIBILIDADE   
DO  PESQUISADOR  ATILADO  NAS  REPRESENTAÇÕES  

ABSTRATAS  DA  REALIDADE  FACTUAL  E  PARAFACTUAL. 
 

Questionologia. De qual forma você, leitor ou leitora, desenvolve a linha ideativa das 

próprias pesquisas? Quais as variáveis dificultadoras e facilitadoras desse desenvolvimento? 

 
Bibliografia  Específica: 
 
1.  Arakaki, Katia; Autodesassédio Autoral; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 1; N. 1; 1 E-mail;  

7 enus.; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 nota; 4 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); 

Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 29 a 54. 
2.  Balona, Málu; Benefícios da Autossuperação dos Travões da Escrita; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; 

Ano 1; N. 1; 1 E-mail; 2 enus.; 1 megapensene trivocabular; 1 microbiografia; 4 refs.; União Internacional de Escritores 

da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 55 a 58. 
3.  Magalhães, Sabrina; A Dinâmica e Metodologia da Autopesquisa Conscienciológica: Estudo de Caso de 

Projeção Retrocognitiva; Artigo; IV Congresso Internacional de Projeciologia; Belo Horizonte, MG; 15-17.08.08; Jour-
nal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 11; N. 41-S; 11 enus.; 20 refs.; International Academy of Consciousness 

(IAC); Evoramente; Portugal; 2008; páginas 223 a 246. 

4.  Teles, Mabel; Escrita Esclarecedora; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 1; N. 1; 1 E-mail; 7 enus.;  
1 microbiografia; 4 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 

2010; páginas 10 a 15. 

 

T. L. F. 
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L I N K    P R O J E C I O G Ê N I C O  
( P R O J E C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O link projeciogênico é a conexão pensênica proveniente de ações, eventos, 

leituras, debates, diálogos ou ideias desencadeadores de experiências projetivas relacionadas ao 

conteúdo do fato vivenciado. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo do idioma Inglês, link, é forma reduzida de hyperlink, “elo; v n-

culo; ligação entre dois elementos”. Surgiu no Século XX. O termo projeção procede do idioma 

Latim, projectio, “jato para diante; lanço; esguicho de água; ação de alongar  de estender  alonga-

mento; prolongamento; construção em projetura”  de projicere, “lançar para diante”. Apareceu no 

Século XVIII. O elemento de composição gênico tem conexão com genia, derivado do idioma 

Grego, génos, “raça; tronco; fam lia; origem; descend ncia”. 

Sinonimologia: 1.  Vínculo projeciogênico. 2.  Link projeciológico. 3.  Elo projeciogê-

nico. 4.  Conexão projeciogênica. 

Neologia. As 3 expressões compostas link projeciogênico, link projeciogênico ignorado 

e link projeciogênico lúcido são neologismos técnicos da Projeciologia. 

Antonimologia: 1.  Desconexão projeciogênica 2.  Desvinculação projeciogênica. 3.  Des-

conexão proexológica. 

Estrangeirismologia: o landscape evocativo; o reminder intermissivo através da Proje-

ciologia; o see you later multidimensional; o modus vivendi projeciológico; a análise da perfor-

mance projetiva; os links holopensênicos; a cosmic connection. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto aos fatores potencializadores da projetabilidade lúcida. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal projeciogênico; o holopensene atrator; o holopen-

sene retrocognitivo; a utilização de mídias para evocação de holopensene específico; a autopense-

nidade fenomenológica; a autopensenização pró-projetiva; os projeciopensenes; a projeciopense-

nidade; os bibliopensenes; a bibliopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; o descorti-

no da intrincada rede de conexões pensênicas evidenciadas pelo parapsiquismo. 

 

Fatologia: a conexão das vivências diuturnas com as experiências projetivas noturnas;  

a leitura evocando energias; o atilamento para as sincronicidades; a tomada de decisão influencia-

da pela projeção consciente; a lucidez intrafísica; a análise da intencionalidade pessoal; a integra-

ção à equipe de evento conscienciológico; os seriados televisivos e filmes de época; os cenários 

intrafísicos retrocognitivos; os livros envolventes; a literatura útil; a era das redes sociais impac-

tando energeticamente os usuários; o interesse em estudar determinados temas; o abertismo cons-

ciencial; a rememoração; as afinidades pessoais; a capacidade de análise das experiências; as ex-

trapolações; a importância da pesquisa historiográfica; o incentivo ao registro diuturno das expe-

riências extracorpóreas naturais; o uso dos trafores pessoais; a autopesquisa gerando evocações 

do passado pessoal e grupal; o destemor quanto aos experimentos projeciológicos; a intrepidez 

evolutiva; o acolhimento ao grupocarma; a autexposição; a autocoerência intermissiva; o acesso 

do inversor ou inversora aos links da própria pararrealidade; a tridotação consciencial; os estudos 

projetivos promovendo as recins pessoais; a compreensão da importância evolutiva das experiên-

cias extracorpóreas; o foco no conteúdo do fenômeno projetivo experimentado; a participação na 

organização de eventos conscienciológicos; a escrita de artigos e verbetes conscienciológicos. 
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Parafatologia: o link projeciogênico; a autovivência do estado vibracional (EV) profilá-

tico; as evocações patológicas; o acesso a grupos patológicos do passado seriexológico devido  

a ações diuturnas miméticas; o bagulho e o mimo energético; a flexibilidade energossomática;  

a constância na movimentação energética; a análise das paraconexões pessoais; a verificação ex-

tracorpórea das paraconsequências dos próprios atos; as projeções patrocinadas pelo amparador 

extrafísico; a antecipação extrafísica de vivência potencialmente traumática, preparando a conscin 

para determinado evento inevitável; o domínio bioenergético favorecendo a projetabilidade lúci-

da; o reconhecimento extrafísico de locais nunca antes visitados intrafisicamente; as parexcur-

sões; os reencontros projetivos; a afinidade energética; a sequência de vivências energéticas  

e projetivas alinhadas às experiências cotidianas; os elos do presente-passado multidimensional;  

a experiência de resgate extrafísico a entes queridos, desta e de outras vidas intrafísicas; a sincro-

nicidade; a conexão multidimensional entre autor-leitor; os parassocorristas projetores; o tiratei-

ma multidimensional da conscin alternante verificando as pararrealidades; a assimilação energéti-

ca lúcida; a desassimilação eficaz; o amparo extrafísico criando deixas e sincronismos multidi-

mensionais para a realização de interassistência; a resolução extrafísica de conflitos intrafísicos;  

a tenepes criando links entre consciências; o desassédio dos nós górdios evocados; os eventos 

projetivos pré e pós-curso conscienciológico; a preparação pré-tenepes; a prática diária da tarefa 

energética pessoal; a maior habilidade da conscin ectoplasta em descoincidência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo lucidez intrafísica–lucidez extrafísica; o sinergismo estu-

do exaustivo–empenho projetivo; o sinergismo projetivo energossoma-psicossoma; o sinergismo 

estado vibracional–autodefesa projetiva; o sinergismo das associações de ideias; o sinergismo 

domínio energético–irrompimento do psicossoma. 

Principiologia: o princípio dos autesforços projetivos; os princípios paradireitológicos 

necessários ao desenvolvimento da autoprojetabilidade lúcida; o princípio da autexperimentação; 

o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da evolu-

ção consciencial lúcida; o princípio de a autopesquisa servir de base para o desenvolvimento da 

projetabilidade. 

Codigologia: o código paradiplomático nas abordagens extrafísicas; o código pessoal de 

Cosmoética (CPC); o código de prioridades pessoais. 

Teoriologia: a teoria do corpo objetivo; a teoria do holossoma; a teoria da projetabili-

dade lúcida; a teoria e a prática da projetabilidade da consciência. 

Tecnologia: as técnicas projetivas; a evocação técnica; a técnica da saturação mental;  

a postura técnica; a técnica do alvo mental projetivo; a técnica do registro projetivo detalhado. 

Voluntariologia: os elos entre conscin e consciexes gerados pelo voluntariado engaja-

do; o uso lúcido do voluntariado como laboratório de paraconexões. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; 

o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico das 

técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscien-

ciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Parafenome-

nologia; o Colégio Invisível dos Projeciólogos; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Co-

légio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Experimentologia. 

Efeitologia: o efeito reciclador da projetabilidade lúcida; os efeitos do psicossoma las-

trado na paralucidez; o efeito das conexões energopsicossomáticas nas experiências fora do cor-

po; o efeito da lucidez nas ações diárias; o efeito da vergonha na cara nas autorresponsabiliza-

ções; o efeito do retorno a paralocais marcantes; o efeito do posicionamento assistencial; o efei-

to imediato das energias conscienciais (ECs); o efeito da autolucidez nas manifestações extrafísi-

cas; o efeito das emoções nos autexperimentos extrafísicos. 
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Neossinapsologia: a geração de neossinapses através das neovivências extracorpóreas; 

as neossinapses impulsionadas por autorreflexões a respeito dos efeitos das assimilações e evo-

cações. 

Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo dessoma-ressoma; o ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: a conexão; a ligação; a vinculação; a união; a concatenação; a relação;  

a associação. A Projeciologia; a projeciocrítica; o projeciopensene; a projeciofilia; a projeciome-

tria; a projecioterapia; a projeciografia. 

Binomiologia: o binômio estado vibracional–soltura energossomática; o binômio inte-

rassistência–bem-estar; o binômio cognição-paracognição; o binômio parafatuísticas-paracasu-

ísticas; o binômio visita ao local–visita ao paralocal. 

Interaciologia: a interação amparador-projetor. 

Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-autachado-partilha; o trinômio acolhimento-ori-

entação-encaminhamento; o trinômio preguiça-covardia-acomodação; o trinômio autolucidez-au-

tocrítica-autodiscernimento; o trinômio acumulação de experiências–acumulação de fatos–acumu-

lação de fenômenos; o trinômio intenção-objetivos-resultados. 

Polinomiologia: o polinômio atos-fatos-parafatos-neofatos; o polinômio estudo-pesqui-

sa-técnica-projeção-autopesquisa; o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin trancada / conscin alternante; o antagonis-

mo autoconhecimento / autoignorância. 

Paradoxologia: o paradoxo de o fato e parafato óbvios poderem ser os mais difícieis de 

perceber. 

Politicologia: a projeciocracia; a parapsicocracia; a energocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei da afinidade influindo nos ambientexes frequentados pelo projetor; as 

leis extrafísicas atuando sobre o projetor consciente. 

Filiologia: a paraconviviofilia; a amparofilia; a neofilia; a extrafisicofilia; a multidimen-

siofilia; a tecnofilia; a autodiscernimentofilia; a interassistenciofilia; a evoluciofilia; a parapsi-

quismofilia. 

Fobiologia: a projeciofobia; a tanatofobia; a energofobia; a multidimensiofobia; a espec-

trofobia; a extrafisicofobia; a agorafobia; a claustrofobia; a autopesquisofobia. 

Sindromologia: a síndrome da autossantificação; a síndrome do oráculo; a síndrome do 

estrangeiro (SEST); a síndrome da dispersão; a síndrome da mediocrização; a síndrome da ba-

nalização parapsíquica. 

Mitologia: o mito do desenvolvimento projetivo instantâneo. 

Holotecologia: a experimentoteca; a projecioteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca;  

a ciencioteca; a evolucioteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Projeciocriticologia; a Projeciografia; a Extrafisi-

cologia; a Paratecnologia; a Proexologia; a Priorologia; a Paraprocedenciologia; a Parapercepcio-

logia; a Parapensenologia; a Paraconscienciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o in-

termissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o ma-

crossômata; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o reeducador; o epicon lúcido; o escri-

tor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista;  

o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; 

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a in-

termissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a ma-
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crossômata; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a reeducadora; a epicon lúcida; a escrito-

ra; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: link projeciogênico ignorado = o elo pensênico despercebido pela cons-

cin projetora, incauta, desperdiçando oportunidade de coleta de informações referentes à auto-

pesquisa pessoal; link projeciogênico lúcido = a conexão pensênica autodiscernida, utilizada de 

modo teático no âmbito da Autopesquisologia e Interassistenciologia, podendo ser reproduzido de 

acordo com as necessidades do projetor consciente. 

 

Culturologia: a cultura da projetabilidade lúcida; a cultura da Bioenergeticologia. 

 

Vínculos. Os links projeciogênicos podem evidenciar os vínculos da consciência, as afi-

nidades, o rapport e os holopensenes com os quais demonstra possuir determinado reconhecimen-

to ou ascendência. 

Experiência. O reencontro com alguns elos estabelecidos na trajetória seriexológica pes-

soal pode resultar no desenvolvimento de banzo, nostalgia, saudade, desalento, desolação, melan-

colia, desânimo e prostração. 

Autopesquisa. A vivência de tais experiências, com efeitos psicossomáticos, traz infor-

mação valiosa para autopesquisa e autoconscienciometria, podendo levar à identificação de trafa-

res prioritários a serem reciclados. 

Interassistência. Independente da natureza do experimento projetivo, todos são oportu-

nizadores de alavancamento de interassistencialidade. O uso de intencionalidade qualificada dá  

a tônica de homeostasia ao saldo da utilização de link projeciogênico. 

Assim. Outro aliado importante é o discernimento energético, essencial nesta Era da Far-

tura de Energias. As assimilações energéticas precisam ser identificadas e discriminadas, sendo 

habilidade necessária à conscin em busca de dinamizar a evolução pessoal. 

Desassim. Do mesmo modo, a desassimilação energética é tarefa obrigatória, insubsti-

tuível e imprescindível ao assistente lúcido, visando manter a higidez pensênica e a saúde holos-

somática, refletindo, diretamente, nos links projeciogênicos sadios. 

 

Tipologia. Segue listagem, em ordem alfabética, de 20 possíveis desencadeadores de links 

projeciogênicos: 

01. Afeto.  

02. Assimilação energética. 

03. Assistência. 

04. Contato com conscins e consciexes. 

05. Curso conscienciológico. 

06. Debate. 

07. Emoção. 

08. Escrita. 

09. Estudo. 

10. Fato impactante. 

11. Filme. 

12. Foto. 

13. Livro. 
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14. Música. 

15. Saturação mental. 

16. Saudade. 

17. Série televisiva. 

18. Tertúlia. 

19. Verbete. 

20. Viagem. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o link projeciogênico, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Catálise  da  projetabilidade:  Projeciologia;  Homeostático. 

02.  Incunábulo  projeciológico:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

03.  Inteligência  projeciológica:  Autoprojeciologia;  Neutro. 

04.  Inversor  projeciólogo:  Projeciologia;  Homeostático. 

05.  Lei  da  Projeciologia:  Legislogia;  Homeostático. 

06.  Paradidatismo  projeciológico:  Paradidaticologia;  Homeostático. 

07.  Projeção  semiconsciente:  Projeciologia;  Neutro. 

08.  Projeciofilia:  Projeciologia;  Homeostático. 

09.  Projeciometria:  Projeciologia;  Neutro.  

10.  Projetabilidade  reciclogênica:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

11.  Projetor  comunicador:  Projeciologia;  Neutro. 

12.  Projetor  jejuno:  Projeciologia;  Neutro.  

13.  Psicosfera  projetiva:  Projeciologia;  Neutro. 

14.  Residência  projeciogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático.  

15.  Sinergismo  projeção  lúcida–interassistencialidade:  Projeciologia;  Homeostático. 

 

O  LINK  PROJECIOGÊNICO  EXPLICITA  AS  PARACONEXÕES  

PESSOAIS,  PODENDO  SER  INDICADOR  DA  NECESSIDADE  

DE  RECICLAGENS  INTRACONSCIENCIAIS  E  POTENCIALI-
ZADOR  DA  INTERASSISTENCIALIDADE  AUTOLÚCIDA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou a existência de link projeciogênico 

pessoal? Averiguou as utilidades evolutivas dessas paraconexões no desenvolvimento da projeta-

bilidade e interassistencialidade? 

 
Bibliografia  Específica:  

 

1.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 
1.248 p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21  

x 7 cm; enc.; 5ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 

70, 153, 171, 175, 181, 182, 194, 204, 244, 276, 302, 320, 358, 376, 413, 515, 552, 685, 691, 723, 792, 799, 802, 806, 
829, 855, 857, 937, 943 e 945. 

 

C. A. E. 
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L I S U R A  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A lisura é a qualidade moral fundamental da pessoa honesta, digna e de ca-

ráter elevado, demonstrada pela conduta correta diuturna e o exemplarismo da verbação vivencia-

da com sinceridade e honradez. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo liso deriva do idioma Latim, lisus, “liso”. Surgiu no Século XV.  

O sufixo ura, derivado do idioma Latim, sura, é formador de substantivos abstratos. O vocábulo 

lisura apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Retidão. 2.  Hombridade. 3.  Qualidade da pessoa confiável. 4.  Me-

gatrafor. 5.  Supervirtude. 

Neologia. Os 2 vocábulos minilisura e maxilisura são neologismos técnicos da Cosmoe-

ticologia. 

Antonimologia: 01.  Deslisura; falta de lisura. 02.  Desonestidade. 03.  Desviacionismo; 

Desviologia. 04.  Corrupção. 05.  Indignidade. 06.  Ardil. 07.  Artimanha. 08.  Megatrafar.  

09.  Desvirtude. 10.  Egocentrismo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento da holomaturidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade pessoal; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os didactopensenes; a didactopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a lisura; a lisura de procedimento; a natureza moral da pessoa; a honestidade 

pessoal; a lealdade; a equidade; a sinceridade de propósitos; a honradez; a retidão; a dignidade;  

a hombridade; a temperança; a compostura; a magnanimidade; a intencionalidade explícita; a au-

sência da intenção dolosa; a transparência da anticorrupção; a incorruptibilidade; a elevação de 

sentimentos; a nobreza de caráter; a educação pessoal; o autodiscernimento; o ponteiro da bússola 

consciencial; o norte consciencial; o centro gravitacional superlativo da consciência; o pilar do 

continuísmo autevolutivo; a fortaleza pessoal; o megatrafor pessoal; o exercício teático do me-

gatrafor; a força moral; o corretismo; a direiteza; a antidogmática; a cosmossíntese ética; a in-

corrupção; a probidade; o brio; a grandeza de ânimo; a qualidade moral pessoal; a polidez 

cosmoética; a iniciativa mais inteligente; a reciclagem evolutiva contínua; a relação lisura-felici-

dade; a lisura na Era Consciencial; a Sociedade Intrafísica (Socin). 

 

Parafatologia: a relação lisura-desperticidade; a relação lisura–Curso Intermissivo (CI). 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Voluntariologia: o voluntariado na Instituição Conscienciocêntrica (IC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Penseno-

logia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Trinomiologia: o trinômio educação-perseverança-vivência. 
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Holotecologia: a qualitoteca; a cosmoeticoteca; a eticoteca; a maturoteca; a experimen-

toteca; a teaticoteca; a traforoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Presenciologia; a Intrafisi-

cologia; a Conscienciocentrologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Homeostaticologia;  

a Civilizaciologia; o Paradireito. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin; a pessoa honrada; a personalidade íntegra. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o probo; o incorrupto; o magistrado correto. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a proba; a incorrupta; a juíza correta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens incorruptibilis; o Homo sapiens probus; o Homo sapiens 

exemplar; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens megatraforista; o Homo sapiens 

despertus; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minilisura = a conduta pessoal; maxilisura = a conduta grupal. 

 

Culturologia: a formação cultural com abertismo consciencial. 

 

Condições. Sob o prisma da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 condições humanas geradas pela lisura da consciência lúcida: 

01.  Assistência: a base do recebimento do amparo de função por parte do gestor. 

02.  Autodiscernimento: a retilinearidade do autodiscernimento constante. 

03.  Caráter: a essência da integridade máxima de caráter. 

04.  Comportamento: a expressão do comportamento social da pessoa exemplar. 

05.  Correção: o melhor modo pessoal de proceder corretamente. 

06.  Cosmoeticologia: o eixo ideal da vida cosmoética policármica. 

07.  Equilíbrio: a busca acertada do equilíbrio íntimo ininterrupto. 

08.  Evolução: a potencialização da evolução da consciência. 

09.  Inteligência: a expressão indiscutível da inteligência evolutiva (IE) vivenciada. 

10.  Organização: a qualidade basilar da organização do Estado Mundial em andamento. 

11.  Paradireito: a essência das manifestações universais do Paradireito. 

12.  Satisfação: a capacidade cosmoética de intensificar realmente a satisfação pessoal 

minimizando os conflitos. 

 

Taxologia. Dentro da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 áreas 

intrafísicas nas quais se espera encontrar sempre a lisura: 

01.  Ciência: em geral; o não à contrafação da pesquisa. 

02.  Comércio: em geral; o não à pirataria dos negociantes escusos. 

03.  Competições esportivas: inclusive nas olimpíadas; o não à fabricação de decisões. 

04.  Concursos públicos: o não às cartas marcadas. 

05.  Congresso Nacional: o não às maracutaias e conchavos espúrios. 

06.  Eleições: em geral; o não ao voto marmita. 

07.  Indústria: em geral; o não, por exemplo, à propaganda enganosa. 

08.  Leilões: em geral; o não à fajutagem das divulgações dos itens leiloados. 

09.  Licitações públicas: o não aos formadores de quadrilha. 

10.  Ministério Público: o não, por exemplo, ao nepotismo. 
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Tipologia. Do ponto de vista da Cosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

10 categorias de profissionais para quem a lisura torna-se mais indispensável e crítica no exer-

cício das respectivas profissões, devido às observações heterocríticas permanentes, urbi et orbi: 

01.  Analistas de mercado: o não às previsões tendenciosas. 

02.  Assessores políticos. 

03.  Auditores de empresas: o não à maquilagem do balanço contábil. 

04.  Banqueiros em geral: o não à agiotagem geradora de falências empresariais e pes-

soais. 

05.  Fiscais de renda. 

06.  Jurisconsultos em geral: o não à erística obscurantista da razão. 

07.  Leiloeiros em geral: o não à supervalorização de fetiches e badulaques. 

08.  Lobistas em geral. 

09.  Operadores da bolsa de valores. 

10.  Publicitários em geral: o não à lavagem cerebral maciça. 

 

Deslisuras. Pelos critérios da Parapatologia, eis, na ordem alfabética, 7 exemplos de 

áreas humanas com práticas frequentes de deslisuras: 

1.  Chicanices: na Jurisprudência. 

2.  Contrabandos: na marginalidade aberta. 

3.  Criminalidades: nas máfias; no universo dos traficantes. 

4.  Enganologias: em geral, nos negócios. 

5.  Imprensa: na mídia impressa, a marrom. 

6.  Jogatinas: desenfreada, a ludopatia. 

7.  Prefeituras: com irregularidades administrativas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e res-

pectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a lisura, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Altruísmo:  Policarmologia. 

02.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia. 

03.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia. 

04.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia. 

05.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia. 

06.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia. 

07.  Limite  cosmoético:  Cosmoeticologia. 

08.  Paradever:  Cosmoeticologia. 

09.  Paradireito:  Cosmoeticologia. 

10.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia. 

 

A  CONDIÇÃO  DO  BOM  TEMPERAMENTO  É  A  DISPOSIÇÃO 

DE  COMPORTAMENTO  ADQUIRIDA  POR  MEIO  DA  FORÇA 

DE  VONTADE,  DA  INTENCIONALIDADE  SADIA  E  DO  

HÁBITO  EXEMPLAR  ATRAVÉS  DE  MIL  VIDAS  E  MILÊNIOS. 
 

Questionologia. Você tem a tendência inata para as boas ações? Você cultiva o trafor da 

lisura? 
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L I T E R A T I C E  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A literatice é a condição, propriedade ou exercício da escrita, em prosa ou 

verso, ruim, ridícula, medíocre e piegas, de cunho meramente literário, vazia no conteúdo e na 

forma, com exaltação das emoções da conscin, homem ou mulher, e considerada sem valor evolu-

tivo ou tarístico. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo literato deriva do idioma Latim, litteratus, “marcado com letras; 

estigmatizado; amanuense; escrivão; secretário; douto; letrado; instruído; intérprete; explanador  

e exegeta de poetas e poesias; cr tico; comentarista”. As palavras literato e literatice surgiram no 

Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Literatura estéril. 02.  Literatagem. 03.  Literatismo. 04.  Aprioris-

mo artístico. 05.  Ficcionismo. 06.  Autoficção mimética. 07.  Literatura brega. 08.  Sofismário. 

09.  Palavreado afetado; palavreado fastidioso. 10.  Literatura de má qualidade; literatura inferior. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 39 cognatos derivados do vocábulo literatura: 

literal; literalidade; literaliedade; literalismo; literalista; literalístico; literalização; literalizar; 

literariedade; literária; literário; literatação; literataço; literatagem; literatar; literateiro; lite-

ratejar; literatelhice; literatelho; literatice; literaticho; literatiço; literatiqueiro; literatismo; lite-

ratista; literatização; literatizador; literatizadora; literarizante; literatizar; literatizável; literato; 

literatofilia; literatofobia; literatoide; literatomania; literaturar; Literaturologia; literaturoteca. 

Neologia. As duas expressões compostas literatice juvenil e literatice veterana são neo-

logismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Literatura clássica e útil. 2.  Literatura científica. 3.  Registro pesqui-

sístico. 4.  Obra conscienciológica. 5.  Enciclopédia da Conscienciologia. 

Estrangeirismologia: o close reading literário; o existentiale vacuum; o usus scribendi; 

a aurea sacra fames; a aura mediocritas; o feeling romântico; o megashow do megastar literário; 

o ghost writer. 

Atributologia: o predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas. 

Coloquiologia. O uso da expressão: “minha vida é um livro aberto”, para se dizer não 

ter nada a esconder; a justificativa injustificável da “arte pela arte”; o dito popular desejando an-

tecipar ou definir o sentido da vida “plantar uma  rvore, escrever 1 livro, ter 1 filho”. 

Citaciologia: – A literatura não é democrática e muito do que se lança por aí em seu 

nome é, visto a partir dela, uma falácia. João Gonçalves, escritor português. – Um país se faz 

com homens e livros. José Bento Monteiro Lobato (1882–1948). – A literatura não é nada além 

de um sonho dirigido. Jorge Luís Borges (1899–1986). – A literatura é a imortalidade da fala. 

August Wilhelm Schleger (1767–1845). – A literatura nutre a alma e a consola. Voltaire 

(François Marie Arouet, 1694–1778). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dominado pelas emoções; a autopensenidade do 

sentimentalismo exacerbado; o autopensene da vida fictícia contada para si mesmo; os patopen-

senes; a patopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; o autopensene pseudoliterário;  

o autopensene libertário. 

 

Fatologia: a literatice; a inutilidade dos textos literários perante os trabalhos técnico- 

-científicos; a prosa; a poética; a inspiração; o plágio; a literatura pirata; a autofantasia do artista 

dedicado à ficção literária ou artística; a autoficção profissional; o sucesso do primeiro livro do 
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escritor; o autor de 1 livro só; o literato preferido do público; o livro literário mais vendido;  

o primeiro romance brasileiro publicado; a Academia Brasileira de Letras (ABL); o fardão 

permeando o sonho de ser “imortal”; o mago milionário  membro da ABL; o rato de biblioteca, 

serralheiro mecânico, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura; o emprego de pseudônimos para 

falsear a realidade; a proeminência da escrita insossa virtual sobre as páginas impressas; as 

sociedades literárias dos elogios mútuos; as inúmeras antologias, coletâneas, seletas, analectos, 

florilégios, contratados e publicados sob pagamento; o monopólio das grandes organizações 

editoriais publicarem apenas autores lucrativos, da moda; a confraria do bar e da proteção mútua; 

os chás e os cafezinhos das academias ou casas de poetas; o sócio em mais de 50 entidades 

culturais  inclusive do exterior; as reuni es literárias intermináveis; a cr tica literária “doce” na 

alternância de laudaç es; a poesia mel flua do “sem nada dizer”; a l gica do poema ser  quanto 

mais obscuro, incompreensível o conteúdo, melhor; o patrocínio das grandes editoras aos autores 

fabricados, preferidos, mais vendidos ou de domínio público; o literatismo dos sites, blogs, 

orkuts, twitters, facebooks e outros meios virtuais; a hipersensibilidade psicossomática da poética; 

as edições tarísticas patrocinadas pelo próprio autor doador dos direitos autorais da obra; as 

edições menores patrocinadas pelo autor rejeitado pelas editoras, fora da mídia; os milhões de 

exemplares de livros caros, estocados, sem saída, nas livrarias; o fato de o escritor ganhar mais 

pelo maior número de páginas escritas; os autenganos das sessões de autógrafos e lançamentos 

ilusórios; a publicação marginal sem ISBN; a inscrição das obras na Biblioteca Nacional, a fim de 

garantir direitos autorais; o orgulho de ter registro de obra na Biblioteca do Congresso de 

Washington; o endeusamento dos mitos literários ou artísticos da moda; a multiplicação das feiras 

do livro e os inumeráveis lançamentos; o sonho dourado da fama do jovem e inédito escritor;  

o iniciante em busca de editora, visando sucesso e fama; a exaltação grotesca das personalides 

dos(as) autores(as) contumazes alcoolistas; a literatice estando entre as 90 condições de atraso de 

vida; a prática comum do “eu te elogio”  “tu me destacas”  entre os literatos detentores da m dia; 

o titulado Doutor Honoris Causa, sem ter frequentado qualquer curso universitário; o desenvol-

vimento da literatura mundial, oriental e ocidental, em escolas ou filosofias, sob algumas va-

riantes históricas; os livros medíocres ao gosto do público, transformados em série de filmes ou 

espetáculos de sucesso nas bilheterias; a pseudoprofundidade e literatice das centenas de publi-

cações literárias anódinas, insípidas, em contraste com os escassos suplementos literários sérios;  

a série de concursos ou seleções, em prosa e verso, no meio intelectual, visando amplificar  

o curriculum com prêmios insignificantes ou medalhas dignificantes; o jogador de futebol sendo 

homenageado pela ABL com a Medalha Machado de Assis; a literatice religiosa; os autassédios 

mentaissomáticos irreconhecidos. 

 

Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta 

de lucidez quanto à sinalética pessoal; os assédios interconscienciais dos autores influenciados 

pelos personagens incorporados e advindos do extrafísico; os escritores parapsíquicos inconscien-

tes e renitentes em admitir o fato; os escritores parapsíquicos reconhecendo publicamente a inspi-

ração recebida do extrafísico; os escritores psicógrafos da Baratrosfera tornando as produções, na 

literatura, no cinema e na arte, mais baratrosféricas ainda; a musa inspiradora. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo escritor-leitor; o sinergismo escrita “ gua com açú-

car”–incompléxis; o sinergismo conteúdo medíocre das artes–pseudoplástica artística; o siner-

gismo fantasia-irrealidade; o sinergismo literatura comparada–grafopensene registrado; o siner-

gismo monstros sagrados–catedráticos com extensa ficha curricular; o sinergismo literatice-este-

rilidade; o sinergismo utilidade da boa escrita literária–utilidade do livro didático. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio dos males o menor, chancelando  

a tacon através da literatura; os princípios da Conscienciologia. 

Codigologia: o código do coleguismo (cumplicidade) entre autor e críticos; o código de 

hermenêutica histórica de Hans-Georg Gadamer (1900–2002); o código da identidade cultural. 
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Teoriologia: a teoria da desconstrução linguística; a teoria da Semiótica; a teoria lite-

rária; a teoria científica. 

Tecnologia: as técnicas de produção literária; a técnica dos 50 dicionários; a técnica do 

calmante literário. 

Voluntariologia: o autorado voluntário da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito psicossomático dos magos das palavras, expressões e ideias literá-

rias; o efeito interpresidiário das obras malfeitas. 

Ciclologia: o ciclo psicossomático-mentalsomático. 

Enumerologia: a escrita marginal; a edição plagiada; a publicação “f rmula de suces-

so”; a xeroc pia indiscrimada; a reedição pirata; a multiplicação desautorizada; o lixo intelectual. 

Binomiologia: o binômio imaginação-teática; o binômio confor–verborragia insípida;  

o binômio imaturidade consciencial–maturidade conceitual; o binômio retrocognição inata–re-

trossenha ignorada; o binômio literatura comparada–grafopensene registrado. 

Interaciologia: a interação conformática-temática-poemática; a interação ato de escre-

ver–autocobaia didática. 

Crescendologia: o crescendo confucionismo-helenismo-romanismo-renascentismo-mo-

dernismo-tecnicismo-enciclopedismo; o crescendo estímulo–emulação–concorrência–dor de co-

tovelo; o crescendo criação–produção escrita–literatura medíocre–depósitos atulhados de livros; 

o crescendo escrita mercantilista dos cifrões–escrita infantil da literatura geral–escrita técnico- 

-científica comercial–escrita multidimensional parapsíquica–escrita conscienciológica cosmo-

ética. 

Trinomiologia: o trinômio emoção-técnica-parapsiquismo; o trinômio escrita cientifi-

ca–escrita conscienciológica–escrita enciclopédica. 

Polinomiologia: o polinômio ignorância–alienação–fomento de consumo–incitação emo-

cional–literatice. 

Antagonismologia: o antagonismo teoria literária / teoria científica; o antagonismo uso 

psicossomático do saber / uso mentalsomático do saber; o antagonismo pseudoliteratura / auto-

ria conscienciológica; o antagonismo celebridade passageira / autorrevezamento evolutivo;  

o antagonismo ânsia da imortalidade / imortalidade consciencial; o antagonismo uniglotismo li-

terário / enciclopedismo poliglota; o antagonismo oratório discursivo / página impressa; o anta-

gonismo vazio existencial / proéxis produtiva; o antagonismo escrita ficcional / escrita tarística; 

o antagonismo vulgaridade / qualidade; o antagonismo best-seller / obra técnica assistencial;  

o antagonismo obra artística psicossomática / obra técnica mentalsomática; o antagonismo lite-

ratice egoica / cosmovisão holocármica; o antagonismo imitação da realidade / preceitos da 

consciencialidade; o antagonismo tertúlia literária / tertúlia conscienciológica; o antagonismo 

areópago das assembleias dos magistrados, sábios e literatos / areópago dos debates técnicos da 

CCCI. 

Paradoxologia: o paradoxo de o analfabeto funcional ser escritor de 1 livro; o parado-

xo do Doutor Honoris Causa sem formação superior. 

Politicologia: a política dos patrocínicos culturais eleitoreiros; as políticas culturais go-

vernamentais dissociadas da realidade, prestigiando repetitivamente destacados autores; o auto-

ritarismo cultural; a democracia direta cultural. 

Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo; as leis de incentivo à cultura; as leis do  

direito autoral. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro; a síndrome do ostracismo na invisibilidade 

artística; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do infantilismo; a síndrome de Amiel. 

Maniologia: a mania dos adolescentes de poetar ou escrever diários; a mania dos dile-

tantismos; a mania de colecionar livros e enciclopédias em estantes estáticas apenas para osten-

tação; a mania ridícula literária; a mania do literatelho; a mania da revisão gramatical; a doxo-

mania. 
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Mitologia: a literatura como 1 dos 30 resíduos mitológicos ainda existentes para milhões 

de consciências no universo; o mito português Luiz Vaz de Camões (1524–1580); o mito tcheco 

Franz Kafka (1883–1924); o mito brasileiro João Guimarães Rosa (1908–1967); o mito peruano 

Carlos Aranha Castañeda (1925–1998); o mito quanto ao dom de escrever, recebido da divinda-

de, sem autesforço; o mito do livro sagrado. 

Holotecologia: a psicossomatoteca; a grafoteca; a autografoteca; a panfletoteca; cor-

delteca; a biblioteca; a criticoteca; a egoteca; a maturoteca; a idiotismoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Comunicologia;  

a Linguística; a Filologia; a Gramaticologia; a Estilologia; a Eristicologia; a Falaciologia; a Auto-

consciencioterapia; a Parapatologia; a Assediologia; a Enciclopediologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; 

a conscin taconista. 

 

Masculinologia: o literato; o escritor; o escritor-fantasma; o poeta; o intelectual; o pro-

fessor; o pré-serenão vulgar; o poeta português Fernando António Nogueira Pessoa (1888–1935)  

e respectivos heterônimos. 

 

Femininologia: a literata; a escritora; a escritora-fantasma; a poetisa; a intelectual; a pro- 

fessora; a pré-serenona vulgar; a escritora inglesa Joanne Kathleen Rowling (1965–), criadora do 

famoso mago juvenil Harry Potter. 

 

Hominologia: o Homo sapiens psychossomaticus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sa-

piens auctor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens litteratus; o Homo sapiens ridicu-

lus; o Homo sapiens vulgaris. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: literatice juvenil = o jovem autor sonhando com a vida da fama, come-

çando a desenvolver precocemente as artes da poética e da prosa; literatice veterana = o autor, 

depois de 50 anos de vida literária ativa e frustrante, continuando, por vários lustros, a mesma ati-

vidade. 

 

Culturologia: a cultura da incultura; a cultura inútil de certas literaturas; as artes na 

condição de idiotismo cultural. 

 

Literatice comparada. Eis, em ordem alfabética, 11 desviações e afetações paralelas de 

literatice, podendo ser detectadas no universo do conhecimento: 

01.  Bacharelice: o uso do palavreado afetado e pretensioso. 

02.  Charlatanice: o embusteiro e enganador literário. 

03.  Doutorice: o graduado improdutivo com coleção de diplomas. 

04.  Empáfia: o orgulho e soberba do saber. 

05.  Gramatiquice: o afetado conhecedor e aplicador das regras do texto. 

06.  Latinório: o uso deturpado do Latim e outras línguas. 

07.  Letradice: a presunção e a prosápia do letrado. 

08.  Letradura: a ditadura das letras. 

09.  Magistralidade: o magister dixit do pomposo. 

10.  Pedantismo: o exibidor de conhecimentos não possuídos. 

11.  Sofomania: o maníaco em se passar por sábio. 
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Taxologia. Pela teoria literária, podem ser citados, em ordem alfabética, 50 tipos, gêne-

ros ou categorias de composição ou escrita literária, em prosa e verso, dos muitos existentes ao 

longo do tempo no universo das letras, permitindo a prática da literatice: 

01. Acróstico: composição com letras iniciais formando palavras ou frases. 

02. Adágio: axioma, aforismo, máxima, provérbio, anexim, dito curto e sentencioso. 

03. Apólogo: alegoria moral, geralmente com animais. 

04. Auto: breve peça de caráter religioso ou profano. 

05. Cantiga: poesia antiga cantada com viola. 

06. Comédia: peça para rir. 

07. Conto: narrativa breve ficcional. 

08. Crônica: narrativa da realidade, coloquial e subjetiva. 

09. Diálogo: obra literária em prosa dialogada. 

10. Discurso: peça oratória, escrita ou oral. 

11. Ditirambo: composição lírica exprimindo entusiasmo. 

12. Drama: longo escrito de ação. 

13. Égloga: retratação da vida bucólica. 

14. Elegia: escrita de exaltação à morte. 

15. Ensaio: texto literário didático. 

16. Epigrama: poesia breve e satírica. 

17. Epístola: composição poética em forma de carta. 

18. Epitáfio: poesia satírica do vivo-morto. 

19. Epitalâmio: escrita relativa às núpcias. 

20. Fábula: história fantástica, com animais. 

21. Farsa: tema com personagens não reconhecidos. 

22. Ficção: literatura da não realidade. 

23. Folhetim: fragmento de romance em jornal. 

24. Glosa: composição poética servindo de mote. 

25. Haicai: poema curto de origem japonesa. 

26. Hino: tema de glorificação e santificação. 

27. Homilia: discurso com afetação moral exagerada. 

28. Idílio: pequena composição poética rural. 

29. Jogral: poema cantado ou declamado em grupo. 

30. Lenda: narração escrita com fatos históricos deformados. 

31. Madrigal: poema pastoril, galante. 

32. Melodrama: prosa em geral dramática e sentimental. 

33. Não-ficção: escrito com base em fatos reais. 

34. Narrativa: narração, conto ou  história em prosa. 

35. Novela: ficção, entre romance e conto. 

36. Ode: poema de cunho entusiástico e melódico. 

37. Pantomima: peça em expressão com gestos e mímica. 

38. Parábola: narração alegórica, mítica. 

39. Paródia: imitação cômica de  composição. 

40. Poesia: poema ou qualquer produção em versos. 

41. Romance: narrativa de texto longo e personagens definidos. 

42. Rondel: composição com versos predeterminados. 

43. Rondó: composição poética com estribilho constante. 

44. Saga: narrativa em prosa, histórica. 

45. Salmo: oração religiosa em ritmo poético. 

46. Sátira: tema de caráter ridicularizador. 

47. Soneto: composição de 4 estrofes, com 4 e 3 versos. 

48. Tragédia: escrito sobre fato trágico. 

49. Tragicomédia: peça com assuntos e personagens incidentais. 

50. Trova: composição antiga, usada modernamente como quadrinha. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a literatice, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Atraso  de  vida:  Etologia;  Nosográfico. 

02. Autoficção:  Autassediologia;  Nosográfico. 

03. Autopensene  prioritário:  Autopensenologia;  Homeostático. 

04. Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05. Besteirol:  Comunicologia;  Nosográfico. 

06. Bibliologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07. Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

08. Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

09. Idiossincrasia  cultural:  Multiculturologia;  Neutro. 

10. Linguagem  corruptora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11. Mundo  imaginário:  Imagisticologia;  Nosográfico. 

12. Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

13. Pseudoprofundidade  humana:  Cosmoconscienciologia;  Neutro. 

14. Rastro  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

15. Resíduo  mitológico:  Holomaturologia;  Neutro. 

 

A  FIXAÇÃO  PATOLÓGICA  À  LITERATICE,  NO  DECORRER  

DA  VIDA  HUMANA,  FAZ  A  CONSCIN  INCAUTA  DESPERDI-
ÇAR  PRECIOSO  TEMPO  EVOLUTIVO,  ENVOLVIDA  EM  AU-
TENGANOS  IMPRODUTIVOS  À  HOLOBIOGRAFIA  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a si próprio na condição de escritor de 

literatice? Já experimentou direcionar o autotrafor da escrita à produção de obra científica voltada 

à tares e às renovações conscienciais? A qual categoria de autor pertence hoje? 
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